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AMERICKE VOJE POSTOUPLY 0 ĎALSl 2 MILE 
VČEREJŠÍ PROTIÚTOKY NĚMCO SKON

ČILY P0RÁ2K0U PRUSKÝCH GARD. 
NAŽI DOBYLI DVOU VSÍ A UDRŽELI 

SE v MĚSTEČKU SERGE. 
Spojený tisk v dnešních svých válečných bulletinech do-

4Éliává, že Němci ve výseku Soissons-Remeš zanechávají obran 
né akce zadních svých oddílů a že přecházejí k silným proti
útokům téměř na celé své frontě. Za včerejších podobných 
protináporů Francouzi byli sic zatlačeni na několika málo vý
znamných místech, nicméně sjpojenecká linie nikde natržena 
nebyla. Největší včerejší protinápory Hunů platily však A-
meričanům na řece Ourcq, kde bojováno bylo celý den a kde 
Pershingovo chrabré vojsko zůstalo posléz pánem situace. 
Udrželo nejen své posice, nýbrž porazilo pruskou a bavorskou 
gardu, vytlačivši ji o další dvě míle za řeku Ourcq. 

Městečko Serge vyměnilo včera své pány celkem devět
krát a jeho trosky jsou nyní v moci Američanů. Rovněž ves
nice Seringes musela být našimi třikrát znovu dobývána a po
dobně bylo u vsi Nesles, kde v zápasu je dosud pokračováno. 
Nesles je v držení Američanů, blízké lesy zůstaly však nepří
teli. V lesích těch mají Hunové ohromné zásoby střeliva, kte
ré chtějí patrně-zachránit dřív než v fatupu svém budou po
kračovat. 

Korunní princ měl původní ve výseku u Marný 500,000 
mužů a nyní má jich asi milion. 

Vzdor včerejším nepřátelským protináporům Francouzi 
rovněž poněkud postoupili po obou stranách linie americké, 
Zvlášť severovýchodně od-Jtere*En-Tardenois. Pouze včera 
ztracené vsi Cierges se dosud nezmocnili. Pohledneme-li však 
na dnešní mapku Soissons-Remeš bojiště, poznáme, že korunní 
princ ztratil již více jak poloviny výseku a že pozvolna je tla
čen k řece Vesle, kde má svou reservní obrannou linii přichy
stanou. í • •. i. , 

Američané za včerejšího utkán! c> Serge odrazili přede
vším dva mocné náběhy nepřátel, načež přešli ve výboj a po
zvolna probili se až k lesům za vsí Nesles. Němci udržují pří 
tomně z lesů těch silnou kanonádu a rozumí se samo sebou, že 
snaše baterie rovněž nezahálejí. 

Hlavní včerejší zápasy obešly se však bez těžkých děl. 
Byly to boje pěchot, muže proti muži, na nichž podíleli se 
zvlášť vojíni ze středních a východních států amerických, 
kdežto na straně Hunů bojovalo několik divisí bavorských a 
pruských. Čtvrtá divise pruské gardy měla ztráty tak veliké, 
že musela být později jinou nahrazena. 

Američané v okolí Sergy, Nesles a Seringes vzali úto
kem zalesněné svahy a několik opevněných dvorců. Zápas o 
Meurcy dvorec byl zvláště tvrdošíjný a Němcům špatně do
padl. 

Hunové před svým hlavním ústupem od Meury zanechali 
na bojišti několik hnízd strojových pušek a několik praporů 
nárazové pěchoty. Američané polovinu hnízd zničili kano-
nádou, načež naší pěší podnikli na dvorec útok. Střed něme
cké obrany byl na nádvoří, kde Němci měli nejvíce strojních 
pušek. Mužstvo, tyto německé kulomety obsluhující, bylo té
měř do jednoho našimi pěšáky vyhubeno. Byla to řež, za níž 
žádná strana milost nečekala a milost nyeposkytovala. Pruští 
a bavorští gardisté rvali se víc jako pominutí psi, na kteroužto 
zuřivost americká ocel důkladně však odpovídala. K podob
ným zuřivým sečím došlo na blízkých svazích, kde Američané 
rovněž zvítězili. Němci mají obrovské ztráty na mužstvu a z 
některých setnin zbylo jim jen několik vojáků. Tak ku pří
kladu z kterés pruské gardové setniny zbylo jen osm živých 
branců všeho všudy. Američané zajali včera poměrně málo 
nepřátel, za kteréhožto zajímání vyznamenal se zvlášť ser
žant Louis Loetz ze $ioux City, la., vrátivší se s bojiště se 14 
Prušáky. 

Včerejší protiofensiva Němců měla patrně zachránit ko
runnímu princi frontu u řeky Ourcq. Díky však americké 
zdatnosti, hordy korunního prince daleko za řeku byly zatla
čeny, takže německá vojska sotva se kdy k Ourcq navrátí. 

Poslední bitvu o poříční městečko Sergy sledovalo též se 
zájmem šest amerických kongresníků, přibyvších před několi
ka týdny do Francie studovat válečnou situaci. Naší kongres-
níci sledovali postup amerických pěchot u Sorgy s návrší a 
teprv když německá kanonáda stala li jim nepohodlnou, na
stoupili návrat do Chateau Thierry. 

Německá aviatika u Ourcq měla včera daleko víc strojů v 
akci než aviatika americká, kterýžto nedostatek amerických 
aeroplánů bude dnes odčiněn. 

Německý zajatec, jenž psa! domů dopis, eatsnamenal, že 
německé .vojsko je zděšeno před americkou střelbou, poně
vadž střelba je tak přesná, že nikdo není si jist svým životem. 
Američané jakoby jásali, když je zahájena prudká dělostřel
ba* a vrhají se do boje udatně, jako snad žádný vojín. Mají 
mnoho zákopů a dále uvádí v dopise, že všecky ztráty, které 
podniká Německo, jsou nadarmo. 

Střed Chateau Thierry, Američany dobytého. 

Válečný zpravodaj "Vorwaerts" varuje Berlín, aby schop 
nost amerických branců nikterak nepodceňoval. Američané 
jsou dobří vojíni, dobře zbrojení i živení, kt§ií Němcům způ
sobí ještě mnohou nepříjemnost. í 

Dnešní Pershingova zpráva amerických- ztrát ve Francii 
zní: 17 padlých, 27 ranám a chorobám podlehnuvších, 95 těž
ce a lehce raněných a tři pěší vojíni se pohřešují. Z mariňá
ků padli tři, ranám podlehli 4 a čtyři těžce byli poraněni. Me
zi těžce raněnými pěšími vojíny nacházejí se též dva čeští 
bratři, František a Rudolf Pavlů z TyndaJ,. SL,Dl„ .. , 

Švýcarský denník La Svisse v Ženevě, píše, že široké mas
sy německého lidu dozvěděly se již o nezdaru korunního prin
ce u Marný vzdor přísné censuře říšských časopisů. Zprávy 
o fiasku Němců ve výseku Soissorjs zůstavily v Němcích roztrp 
čenost-a všeobecně vyslovovány jsou obavy, že Kaisr světovou 
válku'Víc nevyhraje. Největší tíseň v Německu šiří ranění, od 
fronty se vracející vojáci, kdežto někteří berlínští kritikové 
vypočítávají, že Němci za poslední tři měsíce ztratili již 
1,000,000 vojáků ve Francii a Belgii. Vzhledem k tomu 
německý národ chce mír, byť i se ztrátou Elsas-Lotrinska. 

Paříž, 31. července. — Američané udrželi a upevnili no
vou svou frontu za řekou Ourcq mezi Seringes a Nesles. 
° "Francouzi v nových svých posicích za Oulchy-le-Chateau 

odrazili dnes 4 německé protiútoky. Město Oulchy leží ve 
středu linie mezi Soissons a Fere-En-Tardeno.is a bylo vzato 
Francouzi útokem včera. 

Němci vypalují vesnice ma bitevní čárou m chystají další 
ústup. 

DIFERENCE MEZI CENTRÁLNÍMI 
MOCEMI 

Amsterdam, 30. cervence. — Mezi centrálními mocemi 
jest pozorovati neustálé kvašení.. Německo nemůže se dohod-
nouti s Rakouskem o polské otázce a Turci se sváří s Bulhary 
o válečnou kořist Dobrudžu. Zkoušen byl veškeren možný 
způsob jak nebezpečné hádanky rozluštiti, ale až dosud ne
docíleno vzájemné dohody. 

Germáni nechtí ani slyšeti o rakouské anekci Polska v 
jakékoli formě a staví se proti plánům zříditi Království Pol
ské pod žezlem některého arcivévody z rodu habsburského. 

Po odstoupení hraběte Czernína panovala v Německu 
naděje, že rakousko-polská otázka nepřijde více na přetřes a 
že se Rakousko spokojí přiděleným mu územím, odňatým Ru
munsku pod záminkou, že si přeje posilnění hraniční čáry. 
Zatím ale jest zjevno, že Czerninův nástupce Burian hodlá 
sledovati politiku svého předchůdce. 

Podobně není vyhlídky na smírné rozřešení turecko-bul-
harského sporu o Dobrudžu i drinopolskou dráhu. Nepřátel
ské hnutí na vzájem vzrůstá jak v Srědci tak i v Cařihradě. 
Turci zcela zřejmě označují Bulhary za Němce Balkánu, mezi 
tím co také Bulhaři vůči Turkům nešetři různými málo li
chotivými poznámkami. 

Emil Zimmermann píše ve včerejším Local Anzeigeru 
varovným hlasem, aby centrální moci zanechaly během války 
různých místních rozbrojů, nemá-li býti vše, čeho bylo až do
sud získáno, ztraceno. 

V Essenách, v Kruppových zbrojovkách nechtí ženy trpě-
ti importované dělníky z Holandska. Když poslední týden 
přibyl celý vlak holandských dělníků do Essenu, byl přivítán 
těmito ženami, jež házely kameni a volaly: "Pryč s neutrální
mi zloději práce!" Holanďané byli do Essenu dováženi proto 
aby nahradili německé dělnictvo, které bylo donuceno odejiti 
na frontu do Francie. Ženy se vyslovily zcela veřejně, že kaž 
dého Holanďana ukamenují a policie, jež ztenčena jest na 
pouhou desítinu mužstva oproti dřívějšku, jest úplně bez-
nocnou. 

NÉMECKE 
PROTIÚTOKY. 

, (Bulletin.) , 
Němci v obavě, že ústup od 

řeky Ourcq může se proměnit 
ve zmatený útěk, pokračují ve 
svých protiútocích ve výseku 
Soissons-Remeš. Naproti tomu 
spojenci tlačí nepřítele zvlášť 
v. města Bugancy, nedaleko 
Soissons, kde Hunové rovněž 
vstupují. Pakli by něm. armá
da daleko od Buzancy byla za
tlačena, ústup Němců bude ob
tížnější a ztráty válečného ma
teriálu ohromné. 

Již nyní celý výsek je přepl
něn vojenskými transporty, dě
ly a proviantem v pozadí něm. 
linie stěhovaným, kterážto pře 
kotná doprava překáží ném. 
pěchotě ústup kryjící. 

o— i 

HLADOVÝ 
KÁMEN 

V LABI. 
Amsterodam, 31. července. 

Známý "Hladový kámen" v 
řece Labi poblíže Děčína v se<-
verních Cechách jest nyní po 
prvé za trvání války spatřován. 
Jak známo bývá vždy předmě 
tem pověry, že v zemi nastane 
hlad — což je vlastně přiroze
nou věcí, an se objeví jen za 
velmi suchých let, kdy stav vo 
dy jest velice nízkým. V kame 
nu vytesán jest starožitný ná
pis: "Kdyko-li mne spatříš — 
—plakati budeš!" 

O 
ATENTÁT NA MARŠÁLA 

EICHORNA V KYJEVĚ. 

Amsterodam, 31. července. 
Polní maršál Eichorn, velitel 
německého vojska v Ukrajině, 
spolu se svým pobočníkem, byl 
vážně zraněn posledního úter 
ka v Kijevě. Byla na ně z vo
zíku, který potkali jeho povoz, 
když se vracel domů z důstoj-
nického kasina, hozer,a puma. 
Ítočník i vozka byli zatčeni. 
Maršálův pobočník, taktéž zra 
r.ěný jest kapitánem a jménu 
je se Dressier. Atentát uváděn 
jest v souvislost se stranou so
ciálně revoluční, které jest na 
vrub připisováno i zavraždění 
hraběte Mirbacha, německého 
vyslance v Moskvě. 

ČESKOSLOVENSKÁ ARMÁDA SE ZMOC 
NILA CELÉ RADY MÍST. 

VÍDEŇSKÁ REICHSPOST PŘINÁŠÍ O 
TOMTO ÚSPĚCHU ZPRÁVU. 

1 
AMERICKÝ VYSLANEC DONUCEN K OPUŠTĚNI 

ARCHANGELSKA. 

V MURMAŇSKU SE SCHYLUJE K SRÁŽCE MEZI SPOJEN
CI A NĚMECKO-FINSKÝM VOJSKEM. 

Washington, 30. července. — Zprávu o zmocnění se 
ských lodí československým vojskem v Novorosijsku na kav-
kazském pobřeží přinesl poloúřední rakouský list Reichspost, 
jak hlásí zdejší Československá Národní Rada. Ceši zmocnili 
se i několika měst na Černém Moři podél Kavkazu, kde obsa
dili ruské bitevnice, při čemž jeden z parníků potopen. Po
slednější akce se udála v Novorosijsku, který leží před úžinou, 
vedoucí z Černého Moře do Azovského Moře, právě naproti 
Kerči, na poloostrově Krymu. Z bitevnic pak bombardovali 
Novorosijsk. Podrobnosti však nedošly. Mezi městy obsaze
nými Čechoslováky jmenována jsou: Stavropol, Sirjebriakov a 
Michelovka a dle některých zpráv zmocnili se společně s bílou 
ruskou gardou i Sysramu. Pravdivosti těchto zpráv jest věře
no, jelikož v uvedených končinách se dosud nachází velký po
čet vojenských zajatců z Rakouska, bolševickou vládou na 
Kavkaze i v jižní Rusi zdržovaných. Spolehlivost zprávy pak 
dokazuje okolnost, že přinesena byla rakouským poloúředním 
liste'*, kter* až dosud úzkostlivě zamlčoyf.-1 ..každý úspěch če-
akoslovenských zbraní na Sibiři. 

> Navzájem si odporující zpráv*, doznávající přítomritoat 
německého vojska v Moskvě, došly dnes do státního departe
mentu, jedna vypravuje, že bolševický ministrpresident Ni
kolaj Lenin svolil, aby Německo vyslalo vojsko ku střežení 
moskevského německého vyslanectví, kdežto depeše z prame
nů jiných vše popírá. Zdejší kruhy pak jsou přesvědčeny, že 
oddíl německého vojska v Moskvě již je. 

Kandalaska, Ruské Laponsko, 30. července. — Spojenečtí 
vyslanci, kteří posledně opustili Vologdu a uchýlili se do Ar-
changelska, byli z poslednějšího přístavního města na severu 
vypovězeni a přibyli právě do Kandalasky. Americký vysla
nec David R. Francis se nachází mezi nimi. Opustili Vologdu 
dne 25. července následkem poselství bolševického ministra 
vnitra Cičerina, jenž jim oznámil, že Vologdě hrozí bombardo 
vání a že nutno město opustiti an nemůže za jejich bezpečnost 
ručiti. -Zval diplomaty do Moskvy, ale tito se rozhodli odcesto 
vati do Archangelska, aby zůstali ve spojení se svými zeměmi. 

Archangelský sovět, jednaje dle rozkazů obdržených Z 
Moskvy, zapověděl ale vyslancům další pobyt a dal jim k dis
posici pouze dvě malé ruské lodice. Na palubách těchto dvou 
plavidel, doprovázeni ruským parníkem, vydali se 28. červen
ce na cestu přes Bílé Moře. Vypráví se, že právě tu noc před 
vyplutím došel z Moskvy rozkaz, aby vyslancům bylo v odplu. 
tí zabráněno. 

Londýn, 30. července, a— Srážka mezi spojeneckou bran
nou mocí, poblíže Enaresjeenu v murmaqské oblasti se spoje
ným německo-finským vojskem stane se za nedlouho nevyhnu
telnou. Vypráví tak právě přibylí cestující z oněch krajin. 
Němci postupují zvolna, jelikož si musí upravovati cesty a z 
druhé strany od severu staví opětné silnici spojenci. 

SPOJENCI NEUSTOUPÍ OD VÝBOJE. 
AMERIČANÉ PŘINESLI NA ZÁPADNÍ FRONTU 

, NOVÉ NADŠENI. , 

Washington, 80. Července. — Dle neúředních zpráv, osm 
až devět německých divisí v počtu 800,000 až 900.000 mužft, 
pod velitelstvím prince Rupprechta bavorského, jenž nymf 
stojí proti anglické frontě ve Flandersku a který jest hotof 
přichvátati na pomoc germánským sborům, jimž francouzsk#* 
americké sbory mezi Soissonsem a Remeší tak zle zatápějí, ni
kterak nezarazí výbojnost voisk spojeneckých na místech, kdtf 
nápor tak mnohoslibně započal. 

Z nejvyšších úřednických míst se výslovné praví: 
"Od dnešní doby nebude německým vojskům popřáno 

pokeje." 
Časem se zdálo, že spojenecký protinápor poněkud po

voluje. ale muži, kteří dobře jsou obeznámeni s událostmi ve 
Francii i se spojeneckou politikou, předpovídají jinak. Jest 
nade všechnu pochybnost jisto, že v ofensivě bude pokračová
no. Okolnost tuto uspíšilo hlavně súčastnění se Ameriky na 
posledních pozemních bojích, které pro spojence tak úspěšně 
vyzněly. 

(Pokračování na straně třetí.). 4 ~ 


