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AMERIČANÉ, FRANCOUZI A BRITOVÉ 
NA POSTUPU VE VÝSEKU S01SS0NS. 

NĚKOLIK OPEVNĚNÝCH VESNIC DO 
BYTO, 700 NEPŘÁTEL POZAJÍMÁNO. 

ROZHODNA BITVA V DOHLEDU. 
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Spojenecká vojska ve výseku Soissons-Remeš postoupila 
Včera na celé linii, tedjy ve středu i po obou stranách sektoru. 
Ve středu bojiště (za Ourcq) nabili Němcům Američané, na 
křídle k Soissons Francouzi a Angličané a na frontě remešské 
fritové a Francouzi. 

Spojenci v celém výseku postoupili o další dvě míle a za 
svého postupování zmocnili se asi 700 Hunů amnožství opu-
gfiiné"1 děl. - ' ^ 

v . jširší postup vynutila si franko-britská vojskasevero-
od Feré-En-Tardenois směrem k Soissons, v kterémž

to pokračováno dosud. Franko-brit;ská pěchota, po pří 
právné kanonádě pustila se v boj včera ráno o 4 hodině. Do 
šesti hodin spojenecké kolony vzaly útokem opevněný vrch č. 
205, jakož i důkladně opevněné vsi Courdoux, Severnay a 
t€J*amoiselles. 

Francouzské drobné voznice se opět osvědčily a do sedmi 
hodin dopoledne ústup Hunů byl tak značný, že těžká spoje
necká polní děla musela být rovněž pošinována v nové posice. 

Do večera vítězové okupovali osadu^rjfrpoille (severozá-
í^^lfrdně od. Fere-En^||4wHM»^ 
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Městečko Launoy, lezici ve středu bitevní čáry Soissons-
Feré-En-Tardenois, jest současně středem zápasů nejkrutších 
a spojenečtí aviatikov^ hlásají, že silnice za Launoy jje plna 
utíkajících nepřátel. , , 

Němci chtějí zadržet postup vítězů bočnými útoky wt 
Busancy a lesa Eveque, nicméně všecko to úsilí ničeno jest 
Akvělými protinápory spojeneckých pěchot. v i 

Jak již včerejším odpoledním bulletinem naznačeno, 
meričarté vyznamenali se opět u řeky Ourcq, kde čelily jim 
čerstvé divise generála Schellera, myslivecká divise č. 200 a 
reservní divise č. 216. Scheller chtěl původně posílit němec
kou frontu u Cierges, byl však u lesa Bais de Meuniere*napa-
áen a americkou ocelí zle potrhán. | 

Les Meuniere platil do včerejška it® nejsilnější posici 
Hunů u severního břehu Ourcq, kterýžto les chránil německý 
záhyb až k městečku Feré sahající. Dnes dotčená lesní bašta 
je již v moci Pershingových hrdinů, dobyvších též opevněných 
dvorců Reddy, Belleau a vyhnavších nepřítele i z lesa Cierges. 
Američané na střelbu pruských kulometů odpovídali náhlými 
přepady b^dákovým^ zahnavše tak Huny až do kopců za 
Cierges. • 

V jednom případu generál Scheller chtěl naším vpadítotr 
# ?5ad, se špatnou se však potázal. Na straně našich bojovali 
též rudí skauti, stoupaři z indiánského kmene Apačů, jimž 
Šchellérův obchvatný tah neušel. Než manévrující nepřítel se 
nadál, dvě jeho setniny byly sevřeny a do posledního muže 
vybity. Rudoši v této řeži zvlášť odvážně si počínali a když 
německé komando nařídilo protinápor, mužstvo některých je
ho oddílů odepřelo poslušnost. Doznal tak kterýs německý 
pětník v americké zajetí upadnuvší. 

- í 1 Americký postup v centru výseku míří .m OPisnes, ležící 
na Vesle, uprostřed linie mezi Soissons a Remeší. Generál 
Foch patrně chce, aby naši lidé probili se až do Fisnes, čímž 
% výseku Soissons-Remeš byly by ve skutečnosti sektory dva a 
to ve formě písmeny V. Pak-li by se rozdělení dosavadního 

•^É|k výseku podařilo, korunní princ za Veslu s celým svým voj-
~ skem by se nedostal a množství jeho lidí upadlo by v zajetí, 

poněvadž dva malé výseky daly by se spíše zaskočiti než je-
,4§n celistvý sektor, od Soissons k Remeši 36 mil široký. 

Že koruní princ učiní zoufalý pokus rozetnutí výseku za
bránit, samo sebou .se rozumí a následovně k rozhodné. bitvě 
o celý sektor musí dojít brzy, kterážto bitva u řeky Vesly pa
trně se skoncuje. Němci, do spojeneckého tábora přeběhnuv
ší, ujišťují, že korunní princ skutečně chce u Vesly rozhodnou 
bitvu svésti. Linie na Vesle je přítomně princem opevňována 
a všecka přebytečná těžká děla na ni přivážena. 

Jistý člen generálního štábu německého uveřejnil v ber-
línských předních časopisech článek, na který dívají se dnes 
spojenci nejinak, než jako qa věc, která hořkou pilulku, jež 
dána německému lidu ku spolknutí, má — osladiti. Píše to
tiž zmíněný důstojník, že Německo ustupuje před nepřítelem 
nynější dobou dobrovolně a to za tím účelem, aby zkrátilo 
možně nejvíce bitevní svoji linii. Mezi jiným píše, že jedi
nou zásadou, kterou se německá armáda musí v bojích svých 
říditi vždy a všude, jest — působéní možně největší škody a 
ztrát nepříteli při vlastní škodě a ztrátě nejmenší. Bude-li se 
touto zásadou říditi, pak tím dříve a snadněji dojde konečné
ho cíle svého, který nebude znamenati nic jiného, — než ví
tězství. Aby ho pak došla, je nezbytně nutno pro ni, aby si 

Neodvblý český denník? šumům českého lidu • Americe. 

CLEVELAND, O., V PATEK, 2 % (FRIDAY, AUGUST 2,) 1918. 

ilBírnirifílyl 
Řecký Červený na frontě makedonské. / 

nynějších oko-1 
ítevní linie. Pro 

dou a sice proto, 
nil, ňahrnovati 

případě 
ttSiířítelě 

vyhlédla příhodnou basi taktickou. A ta 
nosti vyhlédla v možně největšíra zkrá 
nepřítele bude prý zkr&cení linie té $ 
ž« aám hu<H musit na místa, 
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Dnes přeháňky — V iobotu 
chladno a deštivo. 
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scnazeti na^ mistecu jmyc 
na velice příhodných místech a to na zkrácené linii, kde mohli 
vojska svá značně sesíliti. Vedle toho jsou prý ve výhodě i 
tím, že za linií mají daleko lepší a četnější prostředky komu
nikační. Ztráty, které utrpí nepřel ve středu, budou prý stá
le větší a větší, co zatím pěmeckty ztráty zůstanou jenom nor-
málnígni Nečiní prý ve vět i té' docela žádn^ rozdíl, jsou-li 
NěmcťprQ tu neb onu chVíM v ofensivět nebo v '|íefensivé v tom 
neb onom úseku. 

Rovněž směšný je spojencům včerejší appel Kaišrův ku 
svým armádám, v němž je Ujišťuje, že. ne-li nic jiného, tedy 
submariny Němcům válku vyhrají. Kaisr klame svůj bojovný 
lid u .vědomí, že spojenci mají již situaci ponorkovou ve své 
kontrole. Němečtí piráti mohou sic nějakou tu loď potopit, 
aby5" však mohli přerušit dopravu amerického vojska na boji
ště, to se jim nikdy nepodaří. A budou to Američané, kteří 
spojencům světovou válku vyhrají. 

A nebudou to pouze pěší vojska americká, nýbrž i veliké 
eskádry amerických aviatiků, které příští jaro na Němce se 
rozletí. Vojenští znatei totiž očekávají, že silné floty ameri
ckých vzducholodí na rozhodování světového zápasu budou 
míti rovněž vliv pbrovský. Kaiser nevyhraje tudiž na souši, 
nezvítězí ponorkami a prohraje i ve vzduchu. — 

Pershingův včerejší seznam amerických ztrát ve Francii 
vykazuje 35 padlých a ranám podlehnuvších, 16 chorobám 
neb nehodám podlehnuvších, 3 nezvěstné a 63 těžce i lehce 
raněných; mezi těžce raněnými nachází se též český pěšák A. 
Dvorský z New Yorku. Dlužna však poznamenati, že ztráty 
ty netýkají se dosud hlavních bojů u Soissons a u Remeše, kte
réžto seznamy ztrát třeba očekávat teprve příští týden. 

Ve Flanderskui pokračováno je v lokálních šrůtkách. Po
dobně je na Piave v Itálii, kdežto dnešní vídeňský bulletin 
sděluje, že prý franko-vlašská armáda na svém postupu od 
Berat v Albánii byla Rakušany zaražena. Paříž o podobném 
zastavení neví však posud nic. «i 'immmmmgm*. 

DAYTON OSLAVUJE VÝROBU 
PRVNÍHO TISÍCE VELKÝCH 

BITEVNÍCH AEROPLÁNÚ. i 
Ohajské město Dayton mělo včera neobyčtjné jubileum. 

Tamnější Wrightovy továrny na aeroplány dohotovily právě 
první tisíc velkých bitevních létadel, čtyřploáníků vzoru De 
Haviland. Ku dotčené oslavě přijel guverner Cox s celým 
svým štábem, z Washingtonu několik leteckých autorit, kdež 
to za válečný department poslal gratulaci sekretář Baker. 
Pět tisíc Wrightových dělníků mělo včera v Dayton svátek a 
tisíce zvědavců sjelo se z venkova ku spuštění tisícího velkého 
bitevního aeroplánu. 

Guverner Cox v slavnostní své řeči podotkl. Že Američané 
zarazily Huny na cestě k Paříži a naší letci že porazí Němce i 
ye vzduchu, kde brzy Amerika rovněž bude v převaze. 

Washingtonští experti podrobili Havilandovy stroje po
slední inspekci, vyslovivše rovněž přesvědčení, že dotčené veli
ké bitevní aeroplány vítězství spojenců uspíší. 

Havilandovy stroje jsou největšími bitevními aeroplány 
v existenci a tisíce podobných obrněných vzduĉ cďp4í bude ze 
Soustátí proti Němcům do Evropy posláno. 

AMERIČANÉ 
POKRAČUJÍ 

.„XQFENSIVÉ. 
BATTALION BÝVALÝCH 
DŘEVORUBCŮ VZAL BO
DÁKOVÝM ÚTOKEM NÁ
VRŠI U CIERGES. — MĚ
STO FISMES HOftí, KO
RUNNÍ PRINC USTUPUJE 
K VESLE. 

Paříž, Ž. trpná. Ameri
cká protiofensiva ve středu 
výseku Soissons-Remeš po
kračuje. Battailon ameri
ckých pěších, bývalých to 
dřevorubců z lesů michigan
ských, vzal dnes bodákovým 
útokem městečko Cierges (ji 
ho východně od Fere-En-
Tardenois) a vyhnal nepří
tele též z okolních výšin. 

Boj na americké linii trvá 
již 36 hodin a nepřítel stále 
ustupuje. 

Město Fismem, ležící ve 
středu sektoru u Vesly, je • 
plamenech. 

Možné, že korunní princ 
v nynější krisi opustí i obran 
nou frontu na Vesle a vrátí 
se k původní Hindenburgo-
vě linii, před Laonem a z» 
Remeší se táhnoucí. 

Ústup korunního prince 
budí úžas, zděšení, ve všech 
teutonských zemích. ^ 
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Vojenská kncelář Českoslo
venské Národní Rady zaslala 
místní úřadovně Vojenského 
Výboru tento telegram: 

"Následující dobrovolníci z 
Clevelandu přistáli dne 26. čer 
vence ve Francii: 

Zoubek Bohumil; Bořil Auto 
nín; Chovanec Josef; Kameník 
František; Losinecký Josef; 
Palovič Jan; Plachotíi\ský On
dřej ; Skalník Jan; Bělohlávek 
Antonín; Duroáka Pavel; Jo-
nák Václav; Kuchař Gasper; 
Malý Antonín; Peko Jan; Py-
tera Josef a Klíma Václav. ' : 

i, 

NEWYORSKY STAATZEITUNG VOLA. 
ABY KAISR BYL SVRŽEN. 

New York, 1. srpna. — Pod ohlavením: "Německo Má 
Dáti Dal" přináší německý Staatszeitung redakční článek, v 
kterém tento bývalý zuřivý prokaisrovský list píše, kterak a* 
meričtí Němci s pýchou pohlíží na své syny a vnuky, kteří bo-
jovati budou pod vlajkou Strýce Sama, pokud nebude svrže
na dnešní německá vláda. Píše doslovně: v 

Dnes čtyři roky ukázal nám kníže Liclinovský, kterak 
německá vojenská strana prohlášením války Rusku, uvalila na 
nás katastrofu, pod kterou celý svět nevýslovně trpí. Čtyři 
roky obrovských zápasů, jakých dosud dějiny nikdy nezazna
menaly. A čeho získalo Německo po čtyřletém trvání světové 
války? -

Za prvé: Německo se zmocnilo celé Belgie a části Fraa-
cie, jež se nyní stále zmenšuje. 

Za druhé: Zmocnilo se bohaté kořisti a četných zajátcfi. 
Za třetí: Pomocí revoluce & následovního rozvratu Ru

ska, jen dočasně, následkem urážlivého míru v Brest LitevsiRl 
zotročilo ruský lid, který bojoval za svobodu. 

Za čtvrté: Spolu í Rakousko-Uherskem zdeptalo SrbsÉO 
a Černou Horu a zmrzačilo Rumunsko. 

Za páté: Německo pomohlo Bulharsku i Turecku k 
zvětšení území a jak dřívější vyslanec Morgenthau praví v ce
lé sérii článků, uveřejněných ve World's Work, povzbudilo tu
recké vojenské náčelníky Envera pašu, Talaata beje a Deje-
mala k vyvraždění více jak millionu Arménců I jinýchf v 
z e m í c h  o d  T u r e c k á  o d v i s l ý c h . '  * . .  ,  '  '  

* Za Šesté: Potopilo miiliony tom růzrtých plavidel a zničilo 
majetku za celé billiony, bez ohledu na životy bezbranných, 
cestujících, ba i žen a dítek. 

Za sedmé: Vojenská strana znemožnila v říšské radě 
přijetí nové volební předlohy a odložila postup demokratický 
tím, že potlačila resoluci, kterou nebylo žádáno cizího území 
ani válečných náhrad. 

Úspěchy tyto udály se pod nátlakem strany vojenské. Co 
ftlé nalézáme na druhé stránce knihy v rubrice Dal? 

Za prvé: Německo obětovalo výkvět své zbraně schopné 
mládeže. Miiliony jeho synů padlo v poli, byli zmrzačeni neb 
upadli v zajetí. Ztráty, které nemožno nahraditi sebe větším 
vítězstvím. 

Za druhé: Ztratilo své osady po celém světě a na liďdo-
uvalilo břímě daní, pod kterým klesat bude po celé desítky 

let 
Za třetí; Demoralisovalo úplně domácí obchod, přivedlo' 

nedostatek a hlad a zničilo na dlouhou řadu let zámořský ob
chod. Za poslední čtyři roky nezavlála německá obchodní 
vlajka na moři v celém světě. 

Za čtvrté: Jednání německých velitelů a státníků zleh
čilo dobrou pověst německého jména v Americe. Po více jak 
dvě stě let pomáhali američtí Němci úspěšně budovati zde do
movy pro sebe i své nástupce a pečlivě dbali, aby na jejich 
jména pohlíženo bylo s respektem. Jejich průmysl a smysl 
pro povinnost staly se všude známými — a nyní — s hořkostí 
v srdcích poznávají, že na ně jest pohlíženo s nedůvěrou. 
Vzdor všemu, neotřesitelnou loyalitou k Spojeným Státům po
znovu se jim daří získati ztracenou důvěru svých spoluob(jp« 
nů. A sice navzdor činům německé militaristické strany. 

Za páté: Miiliony německého lidu jsou pevně přesvěd
čeny, i když se nesmí opovážiti otevřeně o tom mluviti, že po
rážka nynější autokratické vlády bude pro národ i jeho po
tomky pravým požehnáním. Lid konečně přece jen prohlédl 
úmysly panovníků, které založeny jsou na sobeckosti a potla
čování každého svobodnějšího hnutí jedině za tím účelem, a-
by jejich nenáviděná vláda se zmocnila panství nad celými 
světem. ! 

Po dlouhou dobu američtí Němci nepoznávali tohoto ne
bezpečí a drsné bylo jejich probuzení. Vrozený jim smysl 
povinnostní ukázal jim ale konečně pravou cestu; dnes s jíy-
chou a hrdostí pohlíží k synům a vnukům, kteří pod pruhova
ným a hvězdnatým praporem stojí v poli proti císaři. Budou 
bojovati tak dlouho, pokud nebezpečí nebude zažehnáno a 
svět zbaven břemene, které jako můra tlačí lidstvo a kterým 
jest dnes německá vláda, jež musí zmizeti, aby edstraadny 
byly na věky podobné světové katastrofy. 

* * * 

Ze Šavla se stal Pavel. Německý list, známý neworstqf 
Staatszeitung, který mimochodem řečeno, vždy patřil mezi 
"příteličky Čechů", svinul všeněmecké plachty a hrdě vyvě
šuje vlajku Strýce Sama. Navrácení tohoto pobloudilého sy
na do domu otcovského, nesporně bude míti vlivu na nazírání 
zdejších Němců na dnešní obrovitý světový zápas a značnou 
měrou oslabí Německo. Myslí-li to New Yorker Staatszeitung 
upřímně, dlužno rozhodnutí a obrat jeho jen vítati. Zajisté 
zarejdování do demokratického přístavu způsobí německé mi
litaristické straně velké bolení hlavy. Amerika může v tomto' 
případě užiti výroku, který kdysi učinil Valdštein: Hrabě Iso* 
lani, přicházíte pozdě, ale přicházíte přece. , j*>* v.t 


