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NEPŘÍTEL ZTRÁCÍ LASSIGNY 
2,600 NEPŘÁTEL P0ZAJÍMÁN0 ZA 

FRANCOUZSKÉHO POSTUPU NA 
9-MÍLOVÉ FRONTĚ. 

SPOJENCI OKUPOVALI NÁDRAŽÍ U 
MĚSTA ROYE. 

VI 
PŘÍCHOD "FRONTAyUitJ" DO VLADIVOSTOKU 

SESTIMLLOVT NÉMECKÝ ÚSTUP Z FLANDERSKÉ-
HO VÝSEKU OD REKY LYF, 

Za včerejší ofensivy desáté francouzské armády od zA-
točiny u Soissons až ku výšinám Lassigny Fochova vojska na 
devítimílové linii dobyla několik vsí, ztekla návrší Carlepont, 
pronikla v dosah silnice spojující Noyon a Roye a pozajímala 
asi 2,600 nepřátel úhrnem. Francouzi postoupili celkem o 
dvě míle a dnes bijí se s Huny za městečkem Lassigny, kté-
rážto nepřátelská bašta brzkému pádu víc neunikne. f  

Fochovým dvoudenním postupem od Soissons za Lassigny 
Ijyla tamnější spojenecká zátočina narovnána, kdežto další 
postup od Soissons donutí asi korunního prince ku opuštění 
fronty podél celé Vesly, stažení svých vojsk za Aisnu a koneč
ně za Chainin des Dames. 

Maršálek Foch svým postupem od Soissons probíjí ae to
tiž v zad německé armádě za Vešlou rozestavené, takže korun 
ní princ musí ustoupit, nemá-li být část jeho vojsk zaskočena 
a poMjímána. 

Dnešní snímek představuje příjezd "frontaviku" d o  Vladivostoku, aby pomohli českosl 
ovenské armádě v její bojích proti proradným bolševikům. Nový název dán jest ruským 
vojákům, kteří sloužili na frontě, ale byli bolševickou vládou propuštěni. 

KONGRES USPÍŠÍ 
ROZŠÍŘENÍ 

pronikli vítězové dobytím Thiescourt jakož i opanováiuai 
v s i  P i m p r e ž .  . . .  

Krajní německá bašta na linii Roye-Lassigny-Noyon, mě
stečko Roye, je franko-britským předvojem rovněž ohrožová
na a dnešní poloúřední bulletiny hlásají, že Francouzi u Rpye 
pozajímali 400 Prusů a Angličané že vzali již útokem tam
nější nádraží. Pak-li dobytí oné železniční stanice se potvrdí, 
Roye musí padnout a Němci musí celou dotčenou frontu až k 
Noyon opustiti. 

Faktem jest, že nepřítel na celé té linii ochabuje a spojen 
cum jen polovičatými protiútoky odpovídá. 

Němci rovněž pokračují v systematickém ústupu z flan-
derského výseku mezi Ypres a kanálem La Basse, tedy ze sek. 
toru řekou Lys zavlažovaného. 

Včera vyklidili svou šestímílovou zákopovou linii od Ar-
mentieres až k vesnici Merville, kterážto osada byla Brity vza 
ta útokem a za kteréhožto náporu 400 nepřátel upadlo v zaje
tí. Dnes z celého sektoru zbyl jen mírný záhyb a není pochy
by, že Hunové ustoupí ještě dál na posice vyšší, nepřístup
nější. 

Stuttgartský Neues Tageblatt dnes píše, že německá voj
ska jsou již úplně vysílena a chtějí konec války. Civilisté žá
dají návrat vojínů z bojiště a je .lim lhostejné, bude-li mít An
glie neb Francie po vojně širší vliv ve světových otázkách než 
říše německá. Lid chce jen více svobody doma a kýžený od
počinek. Německo nebylo prý nikdy tak nešťastné jako nyní, 
kdy i vnitřní situace kolísá a úplným rozvratem hrozí. V pří
padu takém německá armáda ztratí sebedůvěru a Německo 
prohraje vše. 

Anglický vojenský kritik, podplukovník Repington, vy
slovuje se s obdivem nad způsobem, jakým Amerika klade 
svoje vojenské karty na stůl a jakým všechen americký národ 
se zajímá o obrovskou roli, jež je na cestě úspěšného rozřeše
ní. Dle náhledu jeho americké úsilí změní úplně vojenskou 
situaci na západě s tím předpokladem, že spojencům podaří se 
vydržeti příští tři měsíce. Příštího roku dojde jistě ku velkým 
věcem. 

Depeše ze Švýcarska vykládají poslední uzavření rakou-
sko-švýcarských hranic v tom smyslu, že Rakousko posílá Ně
mecku posily na západní frontu, když Německo dříve učinilo 
mu ústupek v otázce polské v tom smyslu, že polským králem 
má se stat některý rakouký arcikníže. Vojstyo rakouské dle 
panujícího náhledu ubírá se na západní frontu z Tyrolska 
přes Mnichov. 

AMERICKÉ ZTRÁTY VE FRANCII. 
Včerejší a dnešní seznamy amerických ztrát ve Francii 

vykazují 275 jmen. Z Cechů těžce poraněni byli seržant AI. 
Zeman z Waconia, Wis.; poručík Rudolf Koubský z New 
Yorku; četař M. Kostík z Frosburg, Pa. a pěšák A. Hajný z 
Indiány. Jan Slavík z Hazelton, Pa., upadl v zajetí a četař 
M. Mikeš z Chicaga byl lehce poraněn. 162 vojínů se pohře
šuje, kdežto clevelandské ztráty jsou: nezvěstný pěšák F. 
Apicella. 12405 Fairview Ave.; nezvěstný (patrně zajatý) pě
šák G. Lyon, 5826 Broadway a seržant J. Ish, 1435 Superior 
Ave. těžce raněn. Ztráty jiných měst v Ohio vykazují 18 
jmen. 

V ANI O 

Kongres iířeném odvodu 
svobodných 

a z buzy uuďe uzaKonenar* Dries zabývají 
se dotčenou předlohou zvláštní kongresní výbory a ve čtvrtek 
dojde asi ku hlasování, přijetí nového odvodního zákona. 

Soustátí chce mít do 30. června příštího roku 4,000,000 
vojínů ve Francii a milion doma ^ reservě. Ku aktiyní službě 

"ná zf^Ktní frontě, třeba áísi osmdesát amerických divisí a 
každá taková divise má pozůstávat asi ze 45,000 naších bran
ců. Válka bude dle všeho na západní frontě dobojována a ne
záleží valně na frontách zbývajících. Proto třeba čtyřmilio-
nové americké armády ve Francii a proto třeba odvod v ctlé 
zemi rozšířit. 

Příští registrace bude zabírat tři třídy branců — od 19 do 
37 roků, od 37 do 45 lec, jakož i branců 18 až devatenáctile
tých, kterážto třída narukovala by naposled. 

Jak již praveno, za rozšířeného odvodu byli by k fwaporu 
voláni svobodní muži především, nicméně i četní muži ženatí 
by na vojnu museli. Budou to muži na výdělek svých žen od
kázání neb jinak rodiny své nepodporující, jakož i muži zabý
vající se bezvýznamným, málo celku užitečným povoláním. 
Na muže v předvečer registrace se oženivší nebude brán rov
něž ohled. 

První třída byla by vycvičena a do Evropy poslána do 
příštího jara, načež zbývající třídy mají následovat. 

V našem městě a okresu bude asi 100,00 mužů registro
váno a z těch asi 45,000 odvedeno. 

PŘISTÁNÍ AMERICKÉHO VOJSKA 
DO VLADIVOSTOCKÉHO 

PŘÍSTAVU. 

Německá ponorka 
potopena britickým 

parníkem. 

POMOC ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDĚ JEST 
NALÉHAVOU NUTNOSTI. 

NÁSLEDKEM POVODNĚ HLAD V ClNĚ. 

Vladivostok, v pátek, 16. srp 
na. (Opožděná zpráva.) — 
Dnes přibyl do Vladivostoku 
druhý transport vojska Spoj. 
Států a třetí výprava jest čeká 
na dnes večer. Generál Die-
trichs, velitel československého 
^oj?ka vysvětloval dnes, jakým 
obtížím toto je vystaveno a odha 
doval sílu n,epřátel na 40,000 
mužů se 70 děly a 200 strojní
mi puškami. Počet Čechoslová 
ků operujících v Transbajkal-
sku není přesně znám, ale jistě 
p.ení dostatečný a stav jejich je 

|prý zoufalý. Proto jest velice 
jdůležito, aby spojenci pokud 

I možno nejvíce posílili frontu 
mandžurskou. Panuje všeobec-

liiý r.áhled, že spojenecké vlády 
příliš podceňují otázku uvolně 

ní československé armády a ne 
uznávají, že musí ustavičně bo 
jovati proti číselné převaze. 

Washington, 19. srpna. — 
Oínská vláda vyslala silnější 
oddíly k sibiřským hranicím, a 
by účinné zamezila německým i 
rakouským válečným zajatcům 
vpád na čínské území. Němci a 
Rakušani spojili se s rudou gar 
dou bolševickou proti vojsku 
československému v oblasti ko 
lem Bajkalského jezera. Vyšlá 
n,í Čínského vojska na pomoc 
Čechoslovákům znamená, že 
spojenci plnou silou hodlají 
podporovati činnost rpvých 
spojenců. Sešilo vání hranic čin 
ským vojskem děje se již po ně 
kolik drj. 

Pokračování na stran5 3. 

MuiftWHWBiritt jest ré spoje 
tt* «vědy m americkem -• 

pobřeží. 

Filadelfie, 19. srppa. — Ně
mecká ponorka potopena byla 
za boje s anglickým nádržko
vým parníkem poslední pátek 
asi 300 mil severovýchodně od 
Nantucketu. Parník sám s ná
kladem oleje přibyl do zdejší
ho přístavu dnes večer. Dle vý 
po véd i kapitána byla germán
ská ponorka poprvé spatřena 
ve vzdálenosti dvou mil; zahá
jila palbu a zasáhla dvěma ná 
bo.ii parník a sice kotelnu a jed 
nu z olejních nádržek. Žádná 
ze střeJ ale nevybuchla a způ 
nobily jen celkem nepatrnou 
škodu. Z parníku pak vvpále 
no bylo 27 ran z nichž jedna 
iitb dvě zasáhly ponorku z je
jíhož boku náhle vyrazily pla
meny, takže se za několik mi
nut potopila. 

Washington. D. C. 19. srpna. 
— Zprávy důstojníků lodí u a-
merického pobřeží ponorkami 
napadených posilují domněn
ky. že posádky těchže jsou ve 
spojení s osobami na pobřeží. 
.Tsou známy i případy, že muž 
stvo německvch submarin vy
stoupilo na břeh, abv získalo 
potřebných informací. Námoř
ní úřady domněnky tyto sice ne 
potvrzují, aíe také ie nepoklá
dají za nemožnost. Jeden z dů 
stoiníků napadených lodí tvr
dí, že se setkal v newyorském 
hostinci 8 důstojníkem ponor-
kv. ípž potopila nádržkový par 
nik Jenninnrs. Podezřelý muž, 
jakmile byla požadována jeho 
totožnost, rychle zmiz®l. 

Pověsti tyto jsou podepřeny 
okolností, že každá ze tří po
norek oneruje v určitém místě, 
kde se ji musí dostávati všech 
potřebných zásob. Bylo ziiště-
ro dále. že iedna z nich opa
třena iest nřístroiem na přeře-
závríní podmořských kabelů: 
posledně bvla přetnuta dvoje 
telegrafická spojení atlantická, 
alp oba kabelv pod pilnou strá
ží válečných lodí spraveny. 

PROHLÁŠENI NÁRODNÍHO VÝBORU. 
PROGRAM: SAMOSTATNÝ DEMO-

KRATIČKÝ STÁT POD VLASTNÍ 
SVRCHOVANOSTÍ! 

Československá Tisková Kancelář. 
Washington. D. C. — Národní Výbor — éfws nejvySSf 

jednotná národní instituce českého nárocia, vydala toto pro
hlášení : 

NÁRODU. ČESKOSLOVENSKÉMU ! 
Z rozhodnutí politických stra.\, představujících jednot

nou politickou vůli všeho našeho národa, vstupuje dnes v život 
Národní Výbor Československý. 

Bezmémá tíha doby a společná starost o další osudy ná« 
rod a našeho spojila nás všechny ve společný orgán všenárodní. 

Poslání Národního Výboru československého je dáno pří-
kazem této doby: 

V soustavné práci shromažďovat!, pořádat! a vésti všech
ny velké duševní síly, morální i hmotné síly v národě, k dosa
žení toho, co jest nejsvětějším, nezadatelným právem každého 
národa a co nemůže a nebude odpíráno také národu našemu: 

PRÁVO SEBEURČENl V SAMOSTATNÉM, DEMO
KRATICKÉM STÁTĚ ČESKOSLOVENSKÉM S VLAST
NÍ SPRÁVOU VE VLASTNÍM DOMÉ A POD VLAST-
Ní SVRCHOVANOSTÍ. 
Národní výbor chce být tlumočníkem této skutečné vůle 

národa a vykonavatelem všech společných, historických pro
hlášení jeho poselstva vyvrcholených ye slavném slibu 13. dub* . 
na 1918. "" " " ' 

Práce naše nebude snadná ani lehká. Velikým protiven
stvím bude nám ještě projiti a veliké zkoušky bude nám ještě 
podstoupiti. Ale žádné svízele nejsou s to, aby mohly postup 
národa zastaviti. V plné vzájemné dohodě s poselstvem na
ším a se vším kulturním a hospodářským světem českosloven
ským bude Národní Výbor plniti věrně přetěžké a nevýslovně 
zodpovědné úkoly své, aby před svědomím národa a jeho dě
jinami mohlo být dle pravdy vysloveno, že jsme pro budou
cnost národa svého vykonali vše, co bylo v lidských našich 
silách. 

My víme, že za Národním Výborem Československým 
stojí celý náš národ jako jednolitá ocelová hradba. A prod
chnuti radostí nad velkým politickým činem, jímž Národní 
Výbor vyvolán k životu a práci, plni důvěrv ve vítězství věci 
naší společné, OBRACÍME SE DNES K CELÉMU NÁRODU 
ČESKOSLOVENSKÉMU S VROUCÍ VÝZVOU, ABY PODE
PŘEL PRÁCI NAŠI VŠEMI SVÝMI SILAMI. ABY POSLU-
ŠEN BYL VŠECH PŘÍKAZŮ SPOLEČNĚ KÁZNĚ A PEVNÉ 
I ODHODLANĚ ŠEL ZA TÍM, CO ClLEM NAŠIM SPOLEČ
NÝM! 

Bud' pozdraven drahý národe náš! Svou silou jsi povstal 
z hrobu staletí — svou silou staneš na světle světa v kruhu 
svobodných národů budoucího osvobozeného a kulturního lid
stva! 

Předsednictvo Národního Výboru: 
Dr. Karel Kramář, předseda (předseda České Státoprávní De
mokracie.) Václav Klofáč. (poslanec, předseda České strany 
socialistické) místopředseda. Antonín Švehía, místopředseda 
(předseda České strany agrární). Ur. Fr. Soukup, poslanec 
strany sociálně demokratické. 

Členové Národního Vvboru: 
Rudolf Bechyně, poslanec sociálně demokratický. Dr. Jaro
slav Brabec (státoorávní demokracie). Dr. Jaroslav Budín-
ský, poslanec (státoprávní demokracie). Antonín Hampl. 
Gustav Haberman, poslanec, předseda sociálně demokratické 
strany. Dr. Jan Herben (státoprávní demokracie). Dr. Cyril 
Horáček (strana staročeská). Dr. Mořic Hurban, poslanec 
(katolicko-národní). Alois Jirásek (státoorávní demokracie). 
Prof. Dr. Frant. Kordač (kanovník, katolická národní). F. V. 
Kre ičí (sociálnědemokratická). Dr. Fr. Krejčí (česká strana 
socialistická). J. . Machar (státoprávní demokracie). Prof. 
Dr. Fr. Mareš (státoprávní demokracie). Dr. Alfred Meiss-
ner (sociálně demokratická). Antonín Němec, poslanec (so
ciálně demokratická). Adolf Prokůpek, předseda Zeměděl
ské Rady (česká strana agrární). Dr. Alois Rašín, poslanec 
(státoprávní demokracie). Dr. Josef Scheiner, starosta Obce 
Sokolské (státoprávní demokracie). Jan Slavíček (česká stra 
na socialistická). Kuneš Sonntag (moravská strana asrrární). 
Prof. Otakar Srdínko (česká strana agrární). František Sta
něk, předseda Svazu Českých poslanců (česká strana agrár
ní). Jiří Stříbrný, poslanec (česká strana socialistická). Jo
sef Stivín (sociálně demokratická). Dr. Jan Šrámek (morav
ská katolicko národní). Vlastimil Tusar, poslanec (sociálně 
demokratická). František Udržel, poslanec (česká strana a-
prární). Karel Vaněk, poslanec (sociálně demokratická). 
Dr. Isidor Zahradník, poslanec (strana agrární), trant. Zíkaí 


