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VELKÝ POSTUP SPOJENCŮ OD REKY MARNÝ 
••••••••maun •imniiiimii 

Franko-americký voj překročil řeku Ourcq a dobyl důležitého města 
FERE-EN-TARĎENOIS V MOCI VÍTĚZŮ 
TUCET DALŠÍCH OSAD OKUPOVÁNO. 
STŘED ARMÁD KORUNNÍHO PRIN

CE ZATLAČEN V SOBOTU O TŘI 
A VČERA O DVĚ MÍLE. 

ZOUFALÝ ODPOR HUNŮ PO OBOU STRANÁCH 
VYSEKU SOISSONS-REMEŠ. 

1 Franko-americká vo.iska postoupila v sobotu středem vý-
Un Soissons.Remeš o tři míle a včera o dvě další. Němci za 
sobotního spojeneckého tlaku ztratili sedm vesnic u řeky 
Ourcq na frontě 25-mílové. Včera zahnáni Němci za vyjme
novanou řeku, za kteréhožto vynuceného ústupu přišli o městě 
čko Fere-En-Tardenois, tedy o železniční svůj střed, kde měli 
veliké zásoby válečných potřeb, reservovaných ku "tažení na 
Paříž". Podrobnosti o dobytí Fere-En-Tardenois dosud sic 
scházejí, zdá se však být jisté, že vítězné pluky franko-ameri-
tíké měly v dobytém městě velikou kořist. Němci zásoby své v 
čas odstěhovat vůbec nemohli, poněvadž ve výseku zbyla jim 
pouze jedna dráha, jedna široká silnice a 4 menší cesty k do
pravě se hodící. 

:*• pne.j4)L>^Uč*Me spojenecký předvoj jiné důleži+ó jněsteč-
íco, Ville-En-Tardenois, jehož pád rovněž tu chvíli třeba oče
kávat. 

Od 18. Červetié«, kdy jwwierá! Foch nařídil protivýbo.f w 
výseku Soissons-Remeš, spojenci postoupili od msěta Chateau 
Thierry od Marný asi třináct mil. zajali celkem asi 35,000 
'Hunů, vzali jim asi 450 velkých polních děl, tisíce kulometů a 
jiných drobných zbraní, jakož i obrovské zásoby proviantu a 
munice. 

V sobotu večer Američané a Francouzi okupovali vesnice 
Rruyeres, Villeneue-sur-Fere, Courmont, Passy-Grigny, Guis-
ls, La Neuville a Chaumuzv. Vera Američané překročili ře
ku Ourq, vzali útokem městečko Sergy a za svého dvoumílo-
vého postupu za Ourcq obsadili několik dalších osad. Podob
ný úspěch měli Francouzi. 

Američané přebrodili Ourcq včera v deset hodin dopole
dne. V místech těch jmenovaná řeka jest 25 stop široká, tři 
stopy hluboká a přechod vynucen byl po delším vzdoru zad
ních hlídek německých. Hunové od Ourcq ustupují ku říčce 
Ardre a není pochyby, že ustoupí až k řece Vesle a tím opustí 
ve skutečnosti celý sektor, rozkládající se kdys mezi Remeší a 
Soissons ve tvaru troj hranu až za Chateau Thierry, kde korun 
ní princ před 18. červencem byl jen 48 mil od Paříže. Dnes 
již na opanování Paříže víc nemyslí a bude rád, pak-li všecka 
svá vojska z dotčeného sektoru stáhne ku bezpečnější linii — 
ku Aisně. 

Aby to se mu podařilo, korunní princ posiluje obě svá 
křídla, západní u Soisons, protější u Remeše. U města Sois
sons (mající 20,000 obyvatelů) postavení korunního prince je 
poměrně výhodné, poněvadž Soissons je obemknut kopci, kte
réžto vysoké posice pomahají zvlášť německým bateriím. Hů
ře je však Hunům u Remeše, kde včera Francouzi, Vlaši a Bri 
tové rovněž postoupili. 

Do dneška spojenci obsadili polovinu sektoru a Němci 
ustupují středem výseku dosud, kdežto od Soissons a Remeše 
dalekonosná nepřátelská děla zahrnují křížovým ohněm celé 
území, kudy spojenecká vojska postupují. Leč ani dalekonos 
ná děla francouzská, britická a americká nezahálejí, takžfi z 
výseku stává se hotové peklo. 

Nejlepší divise korunního prince poslány včera k západ
nímu křídlu (Soissons), kde Francouzi od městečka Oulchy pů 
sobili Hunům děsných ztrát. Leč ani dotčený výkvět německé 
ho vojska postup francouzských a amerických kolon nedovede 
zarazit. 

Spojenci za svého postupu mimo pěchot a děl používají 
bitevních aut, kavalerie i aviatiky. Některé voznice vybily 
celé posádky německých baterií a hnízd kulometů a průmě
rem každé bitevní auto má 20 ukořistěných strojových pušek 
ku svému kreditu. 

Němečtí zajatci nepopírají, že ústup korunního prince 
vyvolává tíseň nejen v německých armádách, nýbrž všude v 
Germanii a Rakousku. 

Němečtí zajatci vůči spojeneckým vyšetřujícím komisím 
jsou velice sdílní, což o Američanech, dostávších se nahodile v 
zajetí Němců, tvrditi se nedá. Několik desítek amerických 
zajatců nachází se v Karlsruhe a ti za výslechu německým 
důstojníkům téměř neodpovídají. Němci by rádi zvěděli, ja
ké jsou další přípravy Spojených Států a Američané odpo

vídají jim posměšně: "Zeptejte se Pershinga neb kabelujte 
Wilsonovi." 

Jak oznámil šéf amerického štábu generál March, ameri
cké vojsko, jež podrobeno bylo výcviku ve Francii, přibylo již 
do Itálie, kde bylo Vlachy srdečně vítáno. Současně oznámil, 
že ve Francii utvořeny byly dva nové armádní sbory, čtvrtý a 
pátý, a doložil, že spojenecké linie v nynější ofensivě byly 
zmenšeny ze 74 na 64 míle. Čtvrtý armádní sbor pod gene
rálem Reedem sestává ze 83., 87., 28., 90. a 92. divise. Pátý 
armádní sbor sestává ze 6., 36., 76., 79., 85. :a 91. divise. A-
merické vojsko ve Francii nyní čítá 1,253,OQO mužů. V po
sledním týdnu odesláno bylo přes moře 53,0010 mužů. 

Generál von Ardenne, válečný kritik Berliner Tageblattu, 
praví v diskussi vojenské situace, že by bylo Nebezpečným se
beklamem, popírati ,že ofensiva genrála Focha na frontě Ais-
ne-Marne přinesla mu pozoruhodné úspěchy, a dodává, že ně
mecké velení musí se míti na pozoru před tímto francouzským 
generálem. 

Skoro veškeré italské časopisy s nemalým zájmem sledují 
přítomnou situaci válečnou. Veliký význam vidí v nezdaru 
německém v okolí Remeše, který německou armádu stihá prá
vě v době, kdy říšská rada rakouská zahajuje své nové zase
dání. Na poměry v Rakousku bude míti nezdar ten veliký 
vliv, od něhož dá se očekávati případné shroucení celé monar
chie. Kdyby byli Němci mohli vykázati v této době alespoň 
nějaký úspěch na západní frontě, pak by se byl dal rakouský 
lid jakž takž ukonejšiti a uklidniti po rozrušení, jež ještě dnes 
prodělává a prožívá dojmy z obrovského fiaska, se kterým se 
setkala veliká rakouská ofensiva v Itálii. Je sice pravdou, že 
poměr, jenž zavládá, "mezi Německem a Rakousko-Uherskem 
jest sice na oko srdečný, ale je jím ve skutečnosti jen — na 
oko. Rakouský lid zdá se býti již obětí, které stále přináší 
výhradně jenom Němcům, nabažen^ Vidí již, že z nich získá
vají pro sebe nejvíce jen — pangfermáni. 

Včerejší Pershingův report o ztrátách ve Francii zní: 58 
padlých, 23 ranám a chorobám podlehnuvších, 57 těžce raně
ných, 15 lehce raněných pěších vojínů a dva branci se pohře
šují. Z mariňáků padl jeden, 7 těžce zraněno a 3 se pohře
šují. 

Dnešní seznam zní: 34 pěší vojíni padli v boji, 22 pod
lehlo ranám a nemócím, 8 zemřelo nešťastnou náhodou, 116 
těžce zraněno a 35 pěšáků se pohřešuje, Mariňákům padl 1 
muž, jeden podlehl chorobě, 4 byli těžce raněni a tří vrátili se 
šťastně z nepřátelského zajetí. Mezi raněnými krajany jsou: 
S. Sedlecký z Milwaukee, Jos. Varhol z Latrobe, Pa. a R. Pal-
bička z Webster, Mapa. 

(PÓLEDNÍ BULLETINY:) 
Paříž, 29. července. — Po přechodu Ourcq franko-ameri-

cká vojska blíží se k říčce Ardre. 
Mimo města Fere-En-Tardenois spojenci dobyli od sobo

ty i dvacet vesnic. Město Tardenois padlo po krvavé pouliční 
seči a veliké zásoby v něm spojenci byly ukořistěny. Dnes pro 
bili se Američané do jiného důležitého města, Ville-En-Tarde
nois. 

Australské pluky před Amiens v Pikardii vzaly dnes úto
kem dvoumílový německý zákop a zajaU 100 nepřátel. 

MORAVŠTÍ SLOVÁCI MANI
FESTUJI. 

Jasná vůle lidu vytrvat do ví
tězství národa! 

POLITICKÉ ROZPORY O ROZŠÍŘENÍ 
TURECKÉHO ÚZEMÍ. 

MEZI TURKY A BULHARY DOŠLO JIŽ K BOJŮM. 

Řím, 28. července. (Zpráva došlá přes Londýn.) — V Ca-
řihradě povstala politická krise následkem trvajícího napjetí 
mezi Bulharskem a Tureckem stran územních dohod, vyjed
naných na míru Bukareštském. Zpráva, jež v sobě skrývá ne
malé nebezpečí pro centrální mocnosti, došla z hlavního mě
sta Řecka Athén. V Turecku utvořili se nyní dvě politické 
strany, jedna pod vůdcovstvím Talaata paši, kdežto náčelní
kem druhé jest Enver paáa, poslednější jest vydatně podporo
ván Německem. Včera sem došlý telegram ze Švýcarska pro
zrazuje, že mezi Bulhary a Turky došlo již k zjevnému ne
přátelství. Srážky se udály právě na území, které Bulharko 
nehodlá Turkům postoupiti, podél trati dráhy, vedoucí s Dri
nopole do Dedegače. 

ČEŠTÍ POSLANCI V RAKOUSKÉM 
PARLAMENTU POŽADUJÍ MÍR. 

(POLEDNÍ BULLETIN:) 
Amsterdam, 29. července. — Za podpory.České Ligy po

dal na vídeňské říšské radě poslanec Staněk v sobotu v dolní 
němovně resoluci ve prospěch bezprostředního míru bez veške 
fých nároků na zabraná území i placení válečných náhrad. 

Československá Tis. Kancelář. 

Washington, D. C. —> Morav 
ští Slováci opět se ozvali důra
zně. Po prvém velkém táboře li 
du konaném v Uherském Hradi 
šti, uspořádali druhý v Kyjově 
za obrovské účasti moravských 
Slováků. Jak Lidové noviny z 
Brna sdělují, byl projev kyjov 
ský konaný 17. června daleko 
slyšitelhý nejen svou velkostí, 
ale také svou rozhodnstí a dů 
íaznstí — jasnou vůlí vytrvat 
až do konečného vítěztví! 

Nejen jednotlivci byly slo
venské obce moravské zastou
peny, ale sta a sta občanů z ka 
ždé obce bylo přítomno památ 
němu dnu v Kyjově. 

Přišli šohaji, děvčata, dělní
ci, učitelé, kněží, doktoři, rol
níci, živnostníci, zkrátka všech 
nv vrstvy byly zastoupeny. Ti
síce přišly manifestovat pro spo 
léčné požadavky národní, pro 
.samostatný československý stát, 
ale přišly také tisíce toho slo
venského lidu protestovat proti 
roztržení Českého království. 

Celé město — píší Lidové No 
viny — bylo již od časného rá
na ve slavnostní náladě. Domy 
ozdobeny byly červenobílými 
prapory. K deváté hodině zača 
lv se objevovat větší hloučky 
venkovanů v pestrých národ
ních krojích a brzy po deváté 
přirazií první průvod ze Sardic. 
V čele jeho banderium, za ním 
hudba na to děvčata v krojích, 
muži staří i mladí ve svých rá 
zovitých oblecích. Brzo potom 
došly průvody z Ježovam, VI-
koše, Vracova, Svatobořic, Je-
střabic, a odjinud rovněž s hud 
bami a prapory. Mimo to dosta 
vili se po stech Slováci ze všech 
obe? Kyjovska a sousedních o-
kresů. Jen namátkou kromě 
již jmenovanvch zaznamenává 
me jména některých obcí: tak 
Hvsle, Mistřín. Boršov, Koryča 
ny, Nemotice, Lískov, Ořechová 
n.v, Kostelec, Medlovice, Sobul 
ky, Stavešice, Nasedl o vice. Zdá 
nice, Blišice, Bohuslavice, Bře-
zovice, Bukovany, Celožnice, 
Hostějov, Keičanv, Leskovec, 
Labuť Sedlovice. Určice, Osvě-
timany, Skalka, Zborovice, Stra 
žovice. Veteřov, Vaconovice, 
Zadovice, Zeravice atd. 

Manifestaci samu po průvo
du městem zaháiil dr. Kozá-
nek'. Hlavními řečníky táboru 
lidu bvli: red. Klusáček za stra 
nu státoprávní demokracie, dě
kan P. Brázdil za stranu katoli-
cko-národní, posl. Malík za stra 
nn. agrární, za českou socialistic 
kou stranu taj. Novák, za stra
nu českoslov. sociální demokra
cie posl. Vaněk, za ženy pí. Svo 
žilová. Poslanec Měchura pře
četl lidu památnou přísahu pra 
žskou. 

Lid jednomyslně opakoval 
slova slibu národního, načež 
hudba zahrála národní hymnv 
za zpěvu všech těch shromáž-J 
děných tisíců. 

—— . . _ —————mhi 

NOVÉ NEBEZPEČÍ RAKOUSKA 
"ZELENÁ ARMÁDA". 

Paříž, 28. července. — V Evropě rychle vzrůstá armáda, 
o které až dosud byla učiněna jen nepatrná zmínka, ale která 
v jistém směru pracuje ruku v ruce se spojenci. Jest to tak 
zvaná "Zelená armáda" Rakouska. Zpráva hlásící existenci 
její, došla na veřejnost teprve před nedávnem. Dopisovateli 
podal o ni první podrobnosti Tilenko Vesniš, srbský vyslanec v 
Paříži. 

Zelená armáda utvořena jest hlavně z desertérů rakouské 
armády, kteří se utekli v hory a lesy za cílem osvobození 
všech národů s prohlášením, že jest zbytečno obětovati s v ar-
médě beztak skomírajícího Rakouska. Nový sbor těchto vzbou 
řenců Čítá prý již tisíce příslušníků a řady jejich úžasně vzrů
stají, tak že se stávají novým nebezpečím vojenským problé
mům říše dvojhlavého orla. Zelená armáda velice snadno se 
může státi signálem k všeobecné vzpouře. Nové hnutí po
stálo neb aspoň velice bylo posilněno vstoupením Spojených 
Států do války a prohášením presidenta Wilsona o svobodě a 
sebeurčení menších národů. Demokratická proklamace Wil-
sonova nalezla sluchu v řadách rakouského vojska a nese po
divuhodné ovoce. 

Nejnovější revoluční .armáda utvořena jest hlavně z Jiho-
slovanů a příslušníků jiných národností, jež mají to pochybné 
potěšení žiti pod žezlem Habsburků a kterým slibem Wilso-
vým vzešla jitřenka svobody. Celé zástupy sběhů potulují
cích se v horách i lesích se konečné sorganisovaly. Dnes není 
nic snadnějšího jako vymknuít se s císařského kabátu, již pro
to, že venkovský lid vesměs s desertéry svmpatisuje. Vláda 
se pak obává rázněji zakročiti, aby duch vzpoury se stykem se 
Zelenou armádou ještě hlubších nezapusti! kořenů. 

Nespokojenost ve vojště císaře Karla jest také vinou po-
t  rážky rakouské u Piavy. Rakousko není dnes sto ani ovlád-

nouti dokonale zdeptané ubohé Srřsko, kde v Oseku přes úřed 
ní zákaz, nemoho býti lidu zabráněno, aby ulicemi v slavnost
ním průvodu nenesl podobiznu krále Petra. Německé obcho
dy i proněmecký smýšlející osobnosti jsou přepadávány a ra
kouské úřady nemají moci, aby tomu mohly zabrániti. Stará 
rakouská methoda, štváti národy proti sobě, jest v úpadku. 

Historický výrok historiografa království Českého, Fran
tiška Palackého, učiněný v r. 1818 před svoláním pověstného 
frankfurtského sněmu, že kdyby Rakouska nestálo, že by mu
selo býti utvořeno, není více dnes časovým. Udál se v době, 
kdy Německo se snažilo připojením k Rakousku nabýti větší
ho vlivu nad národy ovládanými Habsburky. Palacký spatřo
val tenkráte v Rakousku záchranu, aby slovanské národy ne
utonuly v germánském moři a domníval se, že budou jistější 
ve federativním Rakousku. Dnes se poměry změnily. Rakou
sko nemůže si udržeti samostatnost a jest dnes již vasalem. ně
meckého císařství. 

NĚMCI BOMBARDUJÍ MĚSTO OUL
CHY DALEKONOSNÝMI DĚLY. 

U francouzské armády v zákopech, 28. července. — Dnes 
Časně z ryna vnikly spojenecké patroly ostražitým postupem 
do Ville-En-Tardenois i do Fere-En-Tardenois. Ve střední čá
sti německého postavení nepřítel slaběji odporoval nežli na 
křídle, kde se Němci snažili udržeti za každou cenu. Na kří
dle západním se Němcům podařilo nahromaditi děla, která 
byla z ohroženého trojúhelníku Soissons.Remeš-Thierry ry
chle odvezena, mezi tím co zadní voj jejich zaměstnán byl bit 
vou. Nej větší počet děl umístěn byl na návrších, severně od 
toku řeky Aisnv, zvláště na pahorcích v okolí Juvigny a Cha-
vignyl. Z těchto posic bylo spojenecké vojsko ustavičně otřelo 
váno na postupu poblíže Soissonsu a německá palba rozšířena 
až na Oulchy de Chateau, kde germánkými střelami způsobe
no mnoho škody. 

Na křídle jihozápadně od Remeše, snaží m Němci tidrže 
ti svoje linie pod záštitou dělostřelby. Kolem St. Thierry, se
verozápadně od Remeše, nebyli však sto vzdorovati spojene
ckým útokům za postupu na silnici z Dormans do Remeší#, 
jež jest nyní v moci spojenců. 

(V devět hodin dopoledne.) Ústup korunního prince u-
spíšen byl brilantním protiútokem spojeneckých vojsk, sklá
dajících se z Francouzů, Angličanů, Američanů a Italů pod 
velením generála Focha, takže poražená teutonská armáda 
pod neustálým tlakem spojenecké armády vypuzena jest od 
včrejška ze všech posic na řece Marně. Na některých mí
stech zatlačeni byli Němci ve hloubce několika mil. Spojení 
s nepřítelem nebylo ztraceno na žádném místě a spojenecké 
vojsko jeví neustále výtečného ducha a neustále se radostně 
vrhá na fronty nenáviděných Hunů. Německá fronta jest 
dnem i nocí znepokojována a nepřítel unaven t.ik, že musil své 
přední linii opustiti ,j 


