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NAP JETI MEZI TURECKEM A NEMECKEM ? •••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••• 
Franko-americká armády tlačí Huny ku řece Vesle 
SPOR OTOMANSKĚ ŘÍŠE S TEUTONY 

OKMNÍK. 
BULHAŘI SE NEMOHOU S TURKY 

DOHODNOUTI O VÁLEČNOU 
KOŘISŤ. 

VYHLÍDKY SPOJENCŮ KDYBY PROPUKLO NE-
fŘÁTELSTVl MEZI CENTRÁLNÍMI VELMOCEMI. 

Londýn, 29. července. — Vzájemný přátelský poměr me. 
zi Německem a Tureckem byl velice zhoršen, tak hlásí přímá 
informace z Cařihradu, kterou zasílá kodaňský dopisovatel 
Exchange Telegraph Co. Zpráva oznamuje dále, že v celém 
Turecku se vzmáhá, nechuť oproti Němcům, což jest nejvíce 
nápadno po událostech posledního týdne. 

Němci požadovali na Turecku křižník Hamidieh, jedinou 
největší loď ve vlastnictví tureckém, jako náhradu za něme
cký křižník Breslau, jenž byl pod tureckou vlajkou zničen v 
Dardanellách. Vzdor tureckým protestům odplul Hamidieh 
Sebastopole pod barvami německými. 

Washington, fi#. července^-—**Ač nedošlo dosud potvrzení 
o přerušení diplomatických styku mezi Tureckem a Něme
ckem — lépe snad řečeno mezi centrálními mocemi— nevzbu
dila zde depeše značnějšího překvapení. Bylo již dávno pa
trno,. že k roztržce dojiti musí, an se Bulharsko s Tureckem 
nemůže dohodnouti s úděly přiřknutými oboum zemím mírem 
bukareštským. Bulhaři i Turci mají společný zálusk na úze
mí urvané Rumunsku. Spor vyvolává dráha vedoucí z Drino
pole do Dedeagače a Německo dlouho se snažilo aby se oba 
jeho spojenci dohodli o kořist v pokoji, ale dle včerejších 
zpráv došlo k nepřátelství mezi svářícími se spolubojovníky 
podél jmenované železnice. Srážky udály se v sobotu, ale již 
několik neděl před tím srazili se obě vojska v Dobrudži, která 
byla taktéž Rumunsku uzmuta a jest dalším jablkem nešváru. 

Odklonění Turecka od Německa značí, že jest konec ně
meckému snu o panství nad střední Evropou, jež mělo býti zá
kladem ovládnutí celého světa. Vystoupení Turecka z války 
znamenalo by uvolnění milionů britských vojínů, dnes stojí
cích proti Turkům v Paestýně, Mezopotamii. v Egyptě i kolem 
Suezského průplavu. Vojska tohoto bylo by Velké Britanii 
možno použiti na posílení západní fronty neb k napadení Ra
kouska od balkánské fronty, jež by odpadnutím Turecka zů
stávala úplně nekryta. 

Lid zřejmě jest přesycen válkou a věří, že Němci nadržu
jí Bulharům, dále jest přesvědčenk že v zemi panující hlad 
jest zavinován císařem. Němci jsou v zemi neoblíbeni a ne
chuť se počíná rozšiřovati i na stranu mladotureckou, jež ko
ná kaisrovi služby biřičské. Poslednější nepokoje propukáš* 
ší v Cařihradě, byly jen stěží potlačeny. 

Ze jest Turecko válkou napolo zničeno, o tom nejlépe na
svědčuje nezdar poslední červnové válečné půjčky. Upsáno 
bylo jen 12,000.000 tureckých liber ($52,000,000) místo pc|* 
žadovaných 32,000,000. 

Na druhé straně panují obavy, !• by Německo, Rakou
sko a hlavně Bulharsko velice přísně proti Turecku zakročily, 
a nesmí býti pouštěno ze zřetele, že celá otomanská armáda 
ovládána jest německými důstojníky, takže by vojsko vlastně 
po přerušení diplomatických styků zůstalo německým. Tytéž 
poměry panují u cařihradské policie, jež jest celá pod germán 
kým vlivem. V zemi pak je na tisíce německých propagatorů, 
kteří "dělají v lidu náíadu prokaisrovskou". 

Nesporné ale jest, že by změna tato velice oslabila něme
ckou výbojnost a uspíšila zakončení války v naprostý nepro
spěch Německa. Také v Bulharsku panuje nespokojenost s 
dlouhým trváním války, která jest zvyšována špatnou vyhlíd
kou na letošní sklizeň. Buharský král Ferdinand odcestoval 
do ciziny násedkem porušeného zdraví. 

President Wilson i čelnější úředníci nepovažovali za nut
nost po přerušení diplomatických styků vyhlásiti Turecku vál
ku a po případě i Bulharsku an nebylo dostatečných příčin k 
nepřátelství. 

Poslednější dobou hlášené vydrancováni amerického kon-
sulátu v Tabrizu, přimělo Spojené Státy k zaslání noty turecké 
portě, kterou bylo žádáno vysvětlení. Cařihrad v odpověď 
zaslal oznámení, že vládě nebylo možno sehnati podrobnosti 
o celém případu. Zprvu zdálo se, že jest prohlášení války 
Turecku nezbytností, ale v poslední době zůstal diplomatický 
kurs mezi Amerikou a Cařihradem nezměněn. 

KRVAVÝ ZÁPAS PERSHINGOVÝCH 
HRDINO U MÍKY OTO. 

AMERIČANÉ DOBYLI TŘI DŮLEŽI 
TÝCH OSAD A ZMOCNILI SE 

ZÁSOB NEPŘÍTELE 
FRANCOUZI ZAJALI 450 GARDISTO, SKOTOVÉ 

VZALI ÚTOKEM OPEVNĚNÝ PARK U SOISSONS. 

Vzdor tomu, že Němci posílili všecky své posice ve výse
ku i! Marný, spojenecká vojska, vyjímaje u krajní linie Sois-
sons a Remeš, všude včera postoupila. 

Jižně od Soissons franko-americké pluky nalomily nepřá
telskou frontu podél říčky Ourcq, kdežto jižně od Remeše spo
jenecká vojska vyrazila na nepřítel® s lesů vytlačila Huny z 
rovin k lesům těm přilehajícím. v' 

Němci ustupují ve středu celého sektoru, ač upříti se ne
dá, že nynější ústup je spořádanější ústupu předcházejícího. 

Potvrzuje se včerejší bulletin o dobytí železničního města 
Fere-En-Tardenois, poříčního města Sergy* jakož i několika 

„vesnic na břehu Ourcq se rozkládájícícju ^ ... 
Francouzi za včerejšího svého postupu pozajímali asi 450 

pruských gardistů a společně s Američany zmocnili se něko
lika skladišť německého střeliva, jakož, i několika tuctů kulo
metů a drobných děl. 

Zvláště krvavý byl zápas v lítících městečka Fere-En-Tar 
* denofca* kde americká a francouzská pěchota a spojenecké 

kulomety působily spousty v řadách ustupujících nepřátel. 
Němci bili se v ulicích, na barikádách i na střechách domů, a-
merické bajonety a revolvery zviá&ť brzy je však z města 
vypudily. 

Na západním křídle výseku vyznamenaly se zvlášť pluky 
skotských horalů, vzavší útokem opevněný park u mésta Bo_ 
zancy, kdežto francouz, pěchota a kavalerie vyrvala Hunům 
vsi Cugny, Rozoy a Cugny, ležící na silnici mezi Thierry a 
Soissons. Vesnice za dráhou mezi Soissons a Fisnes, tedy na 
příční linii výseku, hoří a všecky okolnosti nasvědčují, že voj
ska korunního prince neustupují pouze k řece Vesle, nýbrž i 
k řece Aisně, kde záložní německé postavení zabírá kraj vy
soký, lehce k obhájení. Němci zastaví se patrně na frontě 
vedoucí východně od města Soissons k řece Aisně, pak k řece 
Vesle a dále jihovýchodně ku Remeši. 

Nejkrvavější boje připadly i včera Američanům, podpo
rovaným Francouzi za přecházení řeky Ourcq a dobývání 
městečka Sergy, kterážto poříční osada vyměnila včera pány 
šestkráte, zůstavši posléze Američanům přec. 

Korunní princ postavil proti Američanům na Ourcq dvě 
nejlepší divise, čtvrtou pruskou gardu a výkvět bavorských 
pěších. Říčka Ourcq v místech amerického přechodu je 20 
stop široká, dvě stopy hluboká a značně bahnitá. Německé 
divise od městečka Sergy čelily Američanům děly a kulomety, 
takže přechod byl obtížný i krvavý. Americký předvoj tvo
řili nejlepší Pershingovi vojíni — veteráni z bitev ve Francii, 
kterážto pěchota potýkala se s nepřítelem v říčním proudu i 
na obou březích. Nepřátelské vlny srazily se v říčních mělči-
nách a zápas po delší dobu byl nerozhodnutý. Konečně však 
Američané obě německé divise porazili, vytlačivše je jak z mě 
stečka Sergy tak z blízkých vesnic Seringes a Nesies, kterýžto 
úspěch vyžádal -si celkem šest amerických náporů. 

Mezi tím co naše pěchota zápasila s Huny podél řeky i Ý 
řece samé, američtí pionýři přepnuli říčku dřevěným mostem 
a brzy na to mostem druhým, čímž situace útočných našich 
kolon značně se polepšila. Na mosty přihareovaly francouz
ské voznice a později i francouzská jízda pomáhala hrdinným 
a neústupným Pershingovým brancům v porážení nepřítele. 

Američané přebrodili Ourcq na 12 místech celkem a jak
mile se na protějším břehu upevnili, Němcům bylo zle. Celá 
hnízda německých kulometů byla americkou pěchotou dobyta, 
sta nepřátelských záškodníků se stromů sestřeleno, leč poměr
ně málo Hunů pozajímáno. Američané bojovali bezohledně, 
poněvadž dokázáno, že Němci ostřelují též americké ambu-
lanční sbory a němečtí aviatikové že bombardovali též jeden 
velký lazaretní automobil naše raněné za frontu vezoucí. 
Vzhledem ku podobné německé zvlčilosti Američané bili se 
jako tygři, nešetříce víc žádného protivníka. 

Američané okupovali později též zalesněné kopce u ře
ky se zvedající, v kterýchžto lesích nalezli rozsáhlá skladiště 
německých dělových střel. 

Američtí aviatikové hlásají velké stěhování némeckých 
vojsk od Ourcq ku Vesle řece a četná neštěstí na dráze od 
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Útok Američanů na hnízdo německých kulome tu u řeky Ourcq.  

ODDIL ČECHOSLOVÁKŮ ZABAVIL ČÁST RUSKÉHO ČERNO-
MOFTSKÉHO VÁLEČNÉHO LOĎSTVA. , 

Washington, 30. července. — Část česko-slovenské ar
mády pronikla až k Černému moři v jihovýchodním Rusku 
a v přístavu Novoroztok zmocnila se dvou velkých bitev
ních křižníků. Jiná zpráva udává, že velká děla na obou 
křižnících ukořistěná, byla obrácena proti bolševickému voj 
sku v Novoroztoku. 

Praví se též, že některé české a slovenské oddíly tá
hnou do Mesopotamia kde chtějí pomáhat Britům proti Tur
kům. 

Fere-En-Tardenois k Fisnes vedoucí. Několik německých vo
jenských vlaků, následkem překotné jízdy se ztroskotalo a 
množství ustupujících bylo pobito našimi letci. 

Následkem hromadného ústupu z výseku Remeš-Soissons, 
německý generální štáb chystá změny ve všech válečných 
svých plánech. Němci přesvědčili se již o chrabrosti ameri
ckého vojáka a rovněž doznávají, že generál Foch svou takti
kou zahanbil stratégy německé. 

Ve vojenských kruzích se proslýchá, ie král Victor Ema
nuel po příkladu anglického krále Jiřího, udělí vysoké vojen
ské vyznamenání vrchnímu veliteli vojsk amerických ve Fran 
cii — generálu Johnu J. Pershingovi. Nejvyšším vyznamená
ním, které Itálie může komu uděliti, je chevalierství nejvvšší-
ho řádu Nejsvětější Annunziaty. Osoby, jimž se ho dostává, 
pocházejí obyčejně z rodin královských. Bývají to obyčejně 
bratranci italského krále, ale jsou případy, že bylo uděleno 
již i jiným členům královských rodin evropských. Daším vy
znamenáním jest — velkokordon řádu sv. Maurica a Lazara. 
Dále následuje mauretánská medailie s deseti drahokamy, 
která se uděluje pro zásluhy vojenské. Velkokordon je v čele 
řádu italské koruny, který vykazuje celou řadu stupňů s pří
slušnými hodnostmi. Dále se v Itálii jako vyznamenání udě
luje zlatá medailie za vojenskou udatnost soolu s medailií 
stříbrnou a bronzovou, zlatá ě stříbrná medailie pro hrdiny z 
řad vojska námořního a konečně jistá vyznamenání pro vy
sloužilce z válek italských. Američtí vojíni mohou bvti za
hrnuti pochvalnou zmínkou v denních rozkazech a může jim 
být uděleno kterékoli buď vojenské nebo civilní vyznamenání 
italské. Těm, kdož jsou vyznamenáni zlatou medailií, vyplácí 
vláda roční zvláštní rentu ve výši 500 lir. Se stříbrnou medai 
lií je spojena roční renta ve výši 300 lir. 

Za včerejšího úspěchu Australců u Morianecourt ve výse
ku Amiens v Pikardii tito zaiali celkem 300 Hunů. Podobný 
zdar provázel včrejší výpad Kanaďanů severně od Arrasu ve 
Flandrech. 

Dnešní Pershingův report o amerických ztrátách ve Fran 
elitní: 47 padlých v bitvě. 18 ranám podlehnuvších, 10 naho
dile o život přišlých, 93 těžce a sedm lehce raněných a 17 po
hřešovaných. Clevelandský pěší vojín, B. A. Hanson, 10135 
Hulda Ave. se pohřešuje. 

VOJSKO PÁLÍ NA 
HLADOVÍCÍ LID 

V ČECHÁCH. 
Bern, Švýcarsko., 30. čer

vence. — Nové velké bouře 
z hladu se opětně odehrály 
v Plzni a v Pardubicích, jak 
vypravuje depeše došlá sem 
z Vídně a citovaná z vídeň
ského socialistického listu 
Arbeiter Zeitung. Při roz-
iiánění hladovícího lidu, při
volané vojsko na lid střílelo. 

o 

NĚMCI VRÁTILI 
K PROTI

ÚTOKŮM. 
(Odpolední bulletin:) 

Londýn, 30. července. 
Na padesátimílové frontě v# 
výseku Soisosns-Remeš, ně* 
mecká armáda obrátila se 
dnes k všeobecnému protiú* 
toku. Největší údery Hunft 
platí posicím americkým. Na, 
ši ztratili dvě vsi, Cierges a 
Beugneux. 75 německých 
divisí je v boji a maršálek 
Mackensen řídí Ka;srův pro-
tivýboj. 


