
•**>J v •«*< -  ̂'X3w < v •-" ~n " 1 

/«** 4*'# isp*r 

I-. '''•"$' , • :*r y ^ST-WF 
•••'• " ' ' rfátft* - ' ^. • . .i '- ' - ".. •' .;. - .. ' v •: ' :: ' v ;;' i-V1 ' •..:':1 iv.fi . .$V : • >•? / Í , ' .. n •• '•':'.r  ••; . ' :* . .. 4 i 

v •/ 

I 1 .S*V, .» . -r /->..• ,*s'x*\y^ V-,• •• i 
' - V **•*-> ^ - % t * *w* ' * $, * * Si, i*1 > ' k ' j''H' 

r/^iM ^ 
& l -  €  ******«9t*U9U*U9Uft0ttW8HtHm 

.:• # - * 

•VT ",/* 
* 5/ 

iv >V*1-V "L" |HE WORLD. 

,i * ' 
r ^ * 

•ÚJ: *\ 

\' o 
d. 

v rl; 'sVA m.m 

W 
,-. I 

> 

• v An Independent Bohemian 
J y;v* ^ ^„llalljr Newspaper. 

8" ' '""'" '* "f 
•U+n+tt+tt+8+tt+tt4tt4U4tt48+lí+tt4tt+n ^ 

PUBLISHED AND 

..• *;<%•' IJ.: -V, V '*. • •' '.'.^ ,v : ^ ̂  

INeodvblf ietký dennlkfTtMpnr numum cesxeno nau • Americe. 

DISTRIBUTED UNDER PERMIT (No. 318)' AUTHORIZED BY THE ACT OF OCj|J|*H7, ON FILE AT THE P. O. OF CLEVELAND, O. By ord«- of U» FrwMmt. A. S. Burlwon, PwtaiMter CM«*L 
'  '  " " '  '  1  '  1 1  m  i  i  i .  i  i  ,  u  ,  ,  . . .  .  ^  

zájmům Českého lidu • Americe. 

POVĚTRNOST. 
n i i1''"'"ir' 

Na severu jasno — na jihu pře 
| háňky, chladněji. V neděli pod 
5 mrakem. 
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Město Soissons 
Německý ústup mění se ve zmatený útěk. Francouzský 

voznice pronásledují prchájídL Zvláště dobytí posic 
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ČÍSLO (No.) 140. 

VŠUDE NA U1EKU; 
na rovině 

Huny údolím iyOrillon a přítomně aiiherická vojska jsou pět mil 
Rovněž od Remeše Němci zmateně couvají. Tisíce upadá 

na. Korunní princ je bit na linii táhnoucí se v mírném oblouku/ 

HUNOVÉ UTEKU Z DOLEM SVÉ 
ZÁKLADNY Y1LLE-EN-IARDEN0IS. i* 1 ' • 
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KORUNNÍ PRINC NEZDRŽÍ SE U ŘE-
! KY VESLY A USTOUPÍ AŽ ZA AISNU. 
AMERIČANE OD VČEREJŠKA POSTOUPILI 

(•• ŠÍCH PĚT MIL. ' 

STĚŽNĚ PLUKY GENERÁLA FOCHA ZMOCNILY SE 
OBROVSKÝCH ZÁSOB. 

<;RAJMtf 
v 

Frafteouzské pluky za vítězných fanfár vtáhly včera o je
denácté hodině v noci do železničního středu Soissons. Důle
žité město to leží na západním cípu sektoru Soissons-Remes, 
čítá 20,000 obyvatelů a střeží údolí říčky Crise, kteréžto údolí 
bylo postupujícími kolonami spojenců včera rovněž okupová
no. Němci museli ze Soissosnsu utéci, poněvadž jim sevření, 
zajetí hrozilo. , 

Nicméně n«tí Soissons nebylo včera jediným úspěchem 
zbraní spojeneckých. Velice důležitá německá základna 
Ville-En-Tardenois rovněž dobyto fB^jtnri a obrov^í pčflBff 
cké zásoby v ni ukořistěny. 

Korunní princ ustupuje z celého výseku na frontě 36mílo
vé, vedoucí od Soissons až ku Remeši. Jde o ústup vynucený, 
málo uspořádaný, kterýžto ústup může se ve zmatený útěk 
přéměniti. Američané bijí nepřítele ve středu výseku, Fran
couzi a Skotové na západním křídle, Francouzi, Britové, A-
meričané a Vlaši na východním pomezí sektoru tedy několik 
mil za Remešů 

Dnes ráno bitevní čára postupujících vftělů vedla oé 
Pommiers k Soissons, dále k Belleau, Chacrise a Arcy-St.Re-
stitue, pak hlubokým lesem do vesnice Nesles a dále hustými 
lesy k Remeši a za Remeší do osady Lagery, La Hery a Tra-
mery. Severně u Remeše a od vsi Tramry francouzská kava
lerie žene se na Bois le Moine a Treslon, o míli dále, kteréžto 
vesnice Němci jsou právě opouštěny. Městečko Bronillet, vý
chodně od Remeše, hoří a ves Thillois dnes ráno byla vzata 
Francouzi útokem. 

Vítězná spojenecká vojlka, vedená generály Manginem, 
Degouttem a Berthelotemf postupují zvlášť na západním kří
dle a ve středu výseku. 

Francouzský přecfvoj nachází se již na rovině mezi Crisc 
a řekou Vešlou. 

Ve středu a na "ýchod sektoru Američané společně i 
Francouzi tlačí Huny severně od Ourcq směrem ku Fismes. 
Včera postoupili pět mil celkem, donutivše nepřítele ku opu
štění celého bojiště mezi Feré-En-Tardenois a Ville-En-Tarde-

Severně od hlavní silnice mezi Dormans a Remeší vítězo
vé obsadili Vesilly a Lhery. 

Němpi za svého ústupu vypalují vsi, městečku,! vlastní 
zásoby.* 

Korunní princ sotva se na Vesle k odporu zastaví a dle 
všeho ustoupí až na Aisnu a dokonce až k městu Laonu, na 
tak zvanou frontu Hindenburgovu. 

Veškeré vysoké posice jsou v držení spojeneckých dělo-
střelců, kteří v řadách na rovině ustupujících nepřátel působí 
značné škody. 

Všeobecný postup Fochovy armády je tak rychlý, že n*» 
lze vyjmenovati všecky osady dosud vítězi obsazené. 

Podél celé fronty v bitvách je i dnes pokračováno. Něm
ci zvlášť na americké linii jevili ještě včera zuřivý odpor, 
dnes však odpor ten slábne a brzy korunní princ ztratí celý 
ten veliký sektor, kde výkvět jeho vojsk téměř vykrvácel. 

Duch postupujících vojů je výborný, naproti tomu však 
ye vojsku korunního prince šíří se sklamání a beznadějnost. 
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Vojenská nemočílicě v Joííy za frontou napadená. ancií Tifrdávn 

anunnMnm| 

spojenci okupováno 
dosáhl již řeky Aisny a to mezi Soissons a Venizel, kde kavalerie a 

nes obrátilo situaci v neprospěch korunního prince. Američané tlačí 
Fismes na Vesle. 
v zajetí, větší německá část posádky v Soissons byla rovněž pozajímá-

fezdálenost 45 mil. 

, OHAJŠTÍ BRANCI N* fRONTÉ 
,-'•,0,., ITALSKÉ. ' 

Londýn, 2. srpna. — Dopisovatel Chicago Dfifly News z 
Říma kabeluje, že ha* italské frontě v Julských Alpách nachá
zí se též pěší pluk č. 332 z Ohio, nedávno z Francie do Itá
lie přeložený, kdežto do Milana přibyl včera regiment ame
rických inženýrů, kterýžto pluk byl i králem Victorem Ema
nuelem vřele uvítán. (Pozn. redakce: u pěšího pluku č. 332 
slouží též množství branců z Clevelandu.) 

Vzdor úsilovným pokusům německého tisku A vzdor vší 
německé propagandě, aby porážka na Marné byla zastřena, 
neutrálové nepřehlížejí důležitost posledních vojenských ope
rací. V Norvéžsku vojenský dopisovatel Morganbladtu, jenž 
dosud prozrazoval respekt před německou vojenskou sílou, 
praví: "Ačkoliv tento ústup skýtá Němcům jisté výhody, jest 
zjevno, že k němu došlo pouze z nutnosti. Německá ofensiva 
ze dne 15. července, připravovaná ve velkých rozměrech, skon 
čila rozhodnou porážkou a spojenci mohou registrovati »voje 
první skutečné vítězství v tomto roce. 

Časopis Shipping Gazette praví, že pro Němce a reputaci 
jejich armád nynější ústup jest velkou ránou, zvláště uváží-li 
sef že byla to největší ofensiva, jaké obmýšlena byla na zá
padní frontě. Social Demokraten praví: "Jest zjevným, že 
zklamání v Německu jest neobyčejně velké. Všechen něme
cký tisk, vynášející Hindenburga a Ludendorffa, svedl Němce 
ku pevné víře, že Paříž co nejdříve padne, avšak Paříž je nyní 
daleko bezpečnější, nežli v květnu a červnu, a většina lidí jest 
toho přesvědčení, že Němci nikdy více se nedostanou do fran 
couzského hlavního města. 

MAYOROVA PROKLA-
' MACE. 

Na podnět mayora Davise 
rozvučely se dnes v poledne 
oíšťaly v továrnách a zvony 
tr hasičských stanicích v Cle-
irelandu. Byla to oslava veli
kého vítězství spojeneckých 
zbraní ve Francii, dobytí Soi 
isons a Ville En Tardenois. 
Mayor ve své proklamaci pro 
jevuje přání, aby Hunové br
zy byli za Rýn zahnáni. 

V ÚSPĚCHU NAŠÍ ARMÁDY SPATŘUJE 
BERLIN PÁD BOLŠEVIKU. 

REVOLTA V UKRAJINĚ PODPORO
VÁNA RAKOUSKEM, 

•í/j 

VYZNAMENÁNÍ MAROKÁNSKÉHO 
BATAJLONU. 

Paříž, 2. srpna. — Zdejší listy uveřejňují zprávu, jež do
kazuje, jakého jádra jsou muži, bojující pod velitelstvím ge
nerála Mangina. Batajlon, sestávající ze 600 mužů, stál při
praven aby přijal medailie za statečnost a mužstvo k vyznáme 
nání určeno, vyvoláváno bylo v pořadí, jak často dotyčný vo
jín byl zraněn. Vyznamenaný bgtajlon byl marokánský a 
plukovník poprvé vyvolal ony muze, kteří byli zraněni pět
kráte. Předstoupilo 46 mužů. 

Nechť nyní vystoupí muži čtyřikráte zraněni, a rozkazu u 
poslechlo 75 vojínů a připojilo sé k oněm 46. Při vyvolávání 
třikrát raněných vystoupilo 194, konečně dvojnásob poraně
ných bylo 101 a s jednou ranou 182, takže z celého praporu 
zbyli vlastně jen dva nezraněni. Tito svěsili smutně hlavu a 
v jásot jejich vyznamenaných spolubojovníků počal se mísiti 
jejich pláč. * 

Posečkejte chvíli, pravil plukovník, a nenaříkejte, děti 
moje, není to vaší chybou, že jste ušli zranění, a za chvíli zdo
bil prsa obou nezraněných válečný kříž s palmami, se třemi 
palmami pro prvého a s dvěma pro druhého. 

NĚMCI SE 
VZDÁVAJÍ. 

(Odpolední bulletin.) 
> 

Velké množství Němců v sok 
toru Soissons-Remeš vzdává se 
spojencům, zvlášť Američa
nům dobrovolně. Jsou přesyce
ni války a pochybují, že Kaiser 
dlouho vzdorovati dovede. 

Vojska icorunního prince zni 
čila ve Fismes všecky reservní 
své zásoby a rovněž jinde hro
mady válečných potřeb jsot( 
Huny za překotného ústupu o-
pouštěny. 

Dnešní porážka korunního 
prince zůstává největším nezdá 
rem Němců ve světové válce. 

VLAJKA NOVÉ FINSKÉ 
REPUBLIKY. 

Atlantický přístav, 2. srpqa 
Dnes zavlál poprvé nový pra> 
por mezi vlajkami na ameri
ckých spojeneckých a neutrál
ních lodích. Jsou to barvy re
publikánského Finska, jež ros 
vinuty byly na plachetníku, kte 
rý dříve plul pod národním 
znakem ruským. Nová vlajka 
jest dvoubarevná, červená a 
žlutá, ale prvnější převládá. 
Loď připlula z přístavu v Jiiní 
Americe/ 

ČECHOSLOVÁCI NAHÁNÍ STRACH NÉMECKU. 

' Amsterdam, 2. srpna. — Kyjevský atentát jemuž padl 
za oběť německý maršál Eichorn spolu se svým pobočníkem 
kapitánem Dresslerem, jakož i dnešní smutné vyhlídky něme
cké na Dálném Východě, naplňují skorém veákeren německý 
tisk vážnými obavami. Tak pfěe Volkszeitung v Kolíně nad^ 
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Vzetím Jekaterinoburku československým vojskem ztra* 
ceno jest poslední železniční spojení mezi vládou sovětů v 
Moskvě a Sibiři. Plán československých cílů zbaviti Moskvu 
veškerých komunikací a jejich úmysl vyhladověti Moskvu i 
Petrohrad, stane se as skutkem. Jest nanejvýš pochybno, že 
by bolševická vláda mohla ovládnouti situaci a proto by nemě
lo žádného účele zavírati oči k pravdě, že spojenecké ovoce 
počíná dozrávati aspoň pokud se týče svržení bolševické 
vlády. 

Washington, 2. srpna. — Plán vojenského zakročení voj
skem spojenců a Spoj. Států byl konečně přijat i Japanskem. 
Jak několikráte uvedeno, hlavním cílem intervence jest pomo
ci československé armádě, dnes operující na Sibiři. Dle vzá
jemné dohody přistoupí se k akcím ihned. Jakmile oznámen 
byl souhlas Japanska, odebral se president Wilson do státní 
válečné a námořní úřadovny, kde skorém půl hodiny konfe
roval s. dotyčným tajemníkem. 

Od amerického vyslance pro Rusko, Francise, došla dnes 
depeše s datem 31. července, kterou oznamuj, že přibyl do 

•Murmaňska spolu s vyslanci italským, anglickým a francouz
ským. Diplomaté ostatních spojeneckých mocí meškají v 
Kandalašce, kde vyčkávají pokynů svých vlád. 

Londýn, 2. srpna. — Helferich, jenž byl posledně jmeno
ván německým vyslancem pro Rusko, zaslal bolševickému mi
nistru zahraničních záležitostí Trockému notu, v které Něme
cko požaduje přísné vyšetřování a potrestání všech osob, jež 
jsou v podezření se súčastnění se spiknutí, jemuž padl za o-
běť velitel německých vojsk v Ukrajině, maršál Eichorn. V 
notě zdůrazňuje Helferich i zakročení proti každému pařeni
šti "všech protiněmeckých intrik", jak v Moskvě tak i v Pe
trohradě. Popud k zabití maršála Eichorna vyšel dle něme
ckých domněnek z ruských kruhů. 

Zprávy o vzbouření se 25,000 ukrajinských sedláků <|o-
chází ze všech stran potvrzení. Souhlasně se oznamuje, že 
všichni vzbouřenci naplněni jsou velkou, smrtelnou nenávistí 
proti všemu německému a že raději pálí obilí a ničí dobytek, 
než-li by připustili, aby jejich vlastní zásoby padly do rukou 
Hunů. Dochází též podivné zvěsti, že rakouské vojsko jest 
proti Němcům při Ukrajincích a těmto poskytlo nejen pušek 
éle i dělostřelby. • 

Ruský spisovatel a revolucionář, známý Maxim Gorkij, 
jest ve vyšetřování a jeho list bolševickou vládou na dobro po
tlačen. 26. července hlásila stokholmská depeše, že Gorkij, 
postižen cholerou, umírá. Gorkij byl za pádu Kerenského 
horlivým stoupencem Lenina a Trockého, ale pozdější dobou 
se odklonil od vůdců nynější ruské vlády. 

Do Ukrajiny došla zpráva, že v Turkestanu vypukla revo 
luce proti bolševickému hospodářství. 

ODSTOUPENÍ NĚMECKÉHO ŠÉFA 
NÁMOŘNÍHO ŠTÁBU. 

Kodaň, 2. srpna. — Admirál Holtzendorf, náčelník ad-
miralitního štábu v Německu, následkem nedostatečného zdra 
ví odstoupil ze svého úřadu a dle poloúřední zprávy berlínské 
Wolfovy kanceláře, označován jest za jeho násiupce admi
rál Scheer, velitel válečného loďstva. 
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