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JEST EBAVEN NEPRATO. 
Z Pikardie německá rovněž ustupují 

OD PÁTKU ZAJALI ASI 10,000 HUNO. 
"SVĚT UŽASNE, JAKMILE VEŠKERÉ 

ZTRÁTY PORAŽENÝCH BUDOU 
OZNÁMENY." - FOCH. 

FRANCOUZ! ZÁPASÍ S VETŘELCI ZA AISNOU, 
BRITOVÉ NUTÍ JE K ODTAHU OD MONTDIDIER. 

Americká vojska vzala útokem město Fismes, ležíc! na 
jrece Vesle a to ve středu bitevní čáry mezi Soissons a Remeší, 
ícteréžto město bylo hlavní zásobárnou vojsk korunního prin
ce. Pádem Fismes celý obrovský sektor, táhnoucí se v troj-
hranu od Marný k Soissons a Remeši, ocitl se v. držení vítěz, 
ných armád spojenců. 

Němci tísněni jsou zvlášť za městem Soissens, jakoi I na 
remešském křídle, kdežto podél celé Vesly utíkají směrem k 
Aisně. 
I Spojenci na obou koncích obou křídel pokoušejí ae za* 
*skocit zmateně ustupující sbory nepřátel a zvláště za Soissoné, 
« místech. kde Vesla vlévá se dp Aisny, Hunům zle se daří. 

® ría»leoÍkê w îflM%j«vč¥ Veda je rozvoďnenSTbrî  
dy jsou hluboké a mosty, na rychlo nepřítelem tvořené, pod
léhají zkáze francouzských houfnic. Hunové bijí se u řeky, 
imnoho jich hyne v rozvodněném proudu a ještě víc v zajetí 
'jich upadá. "Svět bude žasnout, jakmile všecky ztráty Něm
ců budou spočítány a uveřejněny7', tvrdí francouzský maršá
lek Foch, vrchní vojevůdce spojeneckých armád. 

Pouze Američané pozajímali od pátku do včerejška asi 
10,000 Hunů a vzali jim asi 160 velkých polních děl. Fran
couzi zajali jich přirozeně ještě víc, poněvadž sedmdesát pro. 
cent spojeneckých vojínů mezi Soissons a Remeší na F.rancou* 
ze připadá; rovněž Angličané a Vlaši mají úspěch značitý. 

Asi šedesát vesnic, městeček a měst okupováno od pálka 
vítězi, kdežto munice a množství jiných potřeb nepříteli vza
tých, je přímo ohromné, vzdor tomu, že poražení za svého 
útěku z výseku větší pvé zásoby zničili ohněm. 

Jediná hromada dělových střel, ukořistěná Američany u 
Fere-En-Tardenois má ceny $4,000,000. A podobných neporu
čených zásob je víc. Korunní princ měl zásoby munice určené 
k tažení na Paříž za Marnou nahromaděné a většina těch z&* 
sob přešla již v ruce vítězů. / 

Němci za svého utíkání vypálili téměř všecky osady a zni 
čili i dozrávající úrodu. Pouze velké město Soissons zůstalo 
téměř bez pohromy, poněvadž Hunové "vyraženi" byli z něho 
náhle, neočekávaně. Němci proměnili v Soissons každičký 
dům v pevnůstku a ulice zabarikádovali. Chtěli tedy držet 
město do poslední možnosti. Rychlý útěk Němců ze Soissons 
docílily pluky škotských horalů, dobyvší za městem osadyr 

předposlední cestu z města vedoucí, načež nepřítel prchl ce
stou poslední, zanechav v Soissons rovněž velké zásoby muni
ce a proviantu. 

Brzy na to spojenci překročili mezi Soissons a Venizel 
řeku Aisnu na několika místech a přítomně ženou nepřítele 
směrem severním. Odpor Němců v místech těch slábne, ač
koliv korunní princ poslal jim několik čerstvých divisí na po
moc. 

Vesla na obou svých březích je vítězi obsazena a na 
Aisně se Němci rozhodně neudrží. Francouzské, britické, 
vlašské a polské legie dorážejí na Huny zle od Remeše a těm* 
to nezbývá jiného, něž i ze svých posic na Aisně utéci. 

Zdá se být tudiž jisté, že korunní princ ustoupí na velkou 
rovinu Chemin des Dames a možné, že až na reservní svou li
nii jižně od Laon. * 

Několik německých armádních sborů je již za Aisnou 1 s 
těžkými svými děly, další na svém útěku se pozdržely a po
hroma je čeká. Obě nepřátelské armády závodí v rychlých 
pohybech. Francouzská kavalerie a drobné .francouzské voz-
nice připravují děsné ztráty ustupujícím. 

Situace Němců stále se horší a na pouhém útěku z výseku 
od Marný nezůstane. Porážka korunního prince má vliv i na 
německá vojska v Pikardii rozložená. Nejhůře podobným 
vojskům je u Montdidier, kde Britové přešli k výboji, zatlačiv 
Se včera Huny za řeku Avre a^z města Albert, celkem na linii 
desítimílové a do hloubky dvou mil. Němci musí tudíž i Mont 
didier výsek vyklidit a rovněž v Pikardii vrátit se k obranné 
linii, na niž stáli r. 1914. 

Maršálek Ludendorff tvrdí, že i dnešní ústup z Pikardie 
je jeho "strategickým tahet|M. Chce prý narovnat, zkrátit 

svou frontu, aby ušetřil na mužstvu. Pani ipu odpovídá vý
směšně, jakoby v přesvědčení, že všecky plány německého 
generálního štábu selhaly. Němci pokusí se snad o jednu je
ště velkou ofensivu, leč ani tou nesvedou mnoho a válka do 
příštího jara bude snad ve prospěch spojenců rozhodnuta. 

Němečtí vojáci zpravidla vítají zprávy, še američtí vojáci 
přijíždějí do Francie v počtu stále větším, veřiče, že čím ry
chleji Američané přicházejí, tím dříve bads svedena rozhod
ná bitva anebo zahájeno definitivní vyjednávání o mír, jak 
pravil šikovatel gardové divise, který byl zajat od Američanů. 
Zajatec vyprávěl, že většina německého lidu, zvláště nižších 
tříd, je přesvědčena, že Německo musí proliráti. Kapitalisté 
naopak stojí na tom, aby bylo ve válce pokračováno za každou 
cenu. "Naši důstojníci," pravil zajatec, "oznámili nám před 
několika měsíci, že Američané zajali několik Němců a že s ni
mi nakládají hanebně. Upozorňovali nás neustále, že je lépe 
dát se zabit, než býti zajatu Američany, ale nabylo mnoho vo
jáků, aby tornu věřili přes to, že autorita důstojníků platí u 
nich více než co jiného. Mezi německými toijáky se naopak 
mluví, že každý se dá rád zajati od Američtfnů, bude-li míti k 
tomu příležitosti a bude to lze provésti tak, ajby na něho ne. 
padla zodpovědnost za to. A tak zpravidla mezi německými 
vojáky, kteří jsou ve válce již po 4 léta, je mnoho těch, kteří 
chtivě čekají na příležitost, aby mohli se stati zajatci. Pak-li 
Němci utrpí několik dalších porážek, lid doma se vzbouří a 
Kaiserovci budou odstraněni." \ / 

" * ' 

UTÍKAJÍ OD ŘQIX^AISNY. 
' •  .  v ; \  "  '  

(ODPOLEDNI BULLETINY*) 
Paříž, 5. srpna. — Korunníprinc nechal zničit mosty 

Aisnu přetínající a ustupuje d&l. V Pikardii Němci rov
něž ijpftkpuji. Američané postoupili v 18 dnefch.o 25 mil. 

Francouzská republika udělila generálu Pershingovi 
nejvyšší řád Čestné Legie. 

Císařův palác ve Stuttgarte byl anglickými aviatiky 
bombardováa*. 
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PRVNÍ ČLEN Č. S. P. Š. Z CLEVELAN
DU, PADL VE FRANCO. 

VÁCLAV UXA, 6903 SALEM AVE. ZAHUBEN NE
PŘÁTELSKOU STŘELOU V BOJI 0 

FERE-EN-TARDENOIS. 
Včerejší Pershingův seznam amerických ztrát V bitvách 

ve Francii zanesl stesk i do clevelandských kruhů Č. S. P. S. 
Člen řádu Žižkův Meč č. 133, miliční dobrovolník Václav 
Uxa, 6903 Salem Ave. —r nalézá se v dotčeném seznamu pad
lých. 

Václav Uxa byl členem Duhové (Rainbow) divise a dle 
vSeho ztratil svůj život v bitvách u Fere-En-Tardenois ve výse
ku Soissons-Remeš. 

Duhová divise posftstává fc miličních oddílů ze všech stá
tů Unie. Ohio má v ní svůj čtvrtý pluk pěších, Cleveland asi 
200 miličních dobrovolníků a mezi nimi několik našich kraja 
nů, zvlášť Sokolů. 

Václav Uxa' připojil se k milici rovněž dobrovolně a byl 
s Duhovou divisí do Francie poslán hned při prvé expedici a-
merického vojska řadového. Duhová divise utkala se s Huny 
několikrát, leč největší zápas prodělala v bojfch u Marný na 
křídle remešském a zvlášť za dobývání německé základny 
Fere-En-Tardenois, kde na hlavu porazila ictvrtou divisi pru
ské gardy, tedy výkvět Kaiserovy soJUatesky. Němci za své 
porážky měli ztráty úžasné, leč i samo sebou se rozumí, že i 
naši rekovní miličáci dosti utrpěli. V prvním seznamu dotče
ných ztrát bylo včera 8 z Ohio a dnes je jich devatenáct. A 
mezi těmi prvními byl hrdina náš Václav llxa, první spolkový 
(Č. S. P. S.) bratr z Clevelandu, za svobodu národů na nivách 
Francie život svůj položivší. 

Týž čítal 24 roky, byl mužem sečtělým, pokrokovým, nad 
šeným obhájcem všeho ušlechtilého, spravedlivého. Byl rov
něž věrným pokrokovým spolkovým pracovníkem > zvlášť 
vyjmenovaný řád ztrácí v něm ideálního člena. 

Václav Uxa zůstavil zde mimo přečetných íftámých i 
krevního bratra, jemuž zaslal dopis od fronty mihulý týden. 
V dopisu opakoval svou satisfakci, že na vojnu se dal dobro
volně, aby přispěl ku pokoření největšího nepřítele lidstva — 
Němce. 

A přispíval, chrabře bojoval—• až do úpadu. Cleveland 
má o jednoho českého hrdinu víc — praporu řádu -é. 183, Č. 
S. P. S. přibyde hvězda smutečním flórem zastřená' 

Nehynoucí paměť nechť zůstává našemu Václavu Cxovi! 
* 

PADL VE FRANCII. 

Iff* 

nois. 

Nedělní seznam amer. ztrát 
ve Francii vykazuje: 127 pad
lých a ranám podlehnuvších, 
55 těžce raněných, 1 lehce ra
něný a 9 ohřešovaných pěších 
vojínů. Z Ohio padlo jich pět: 
V. Uxa z Clevelandu; četař Vi-
ckroy z Lancaster; pěšák W 
S. Austin z Cincinnati a pěšák 
T. Stone, Lockland, O. Těžce 
raněnými z Ohio jsou: McClish 
z Tiffin, R. Sounders z Colum
bus a Jerry Brown rovněž 
Columbus. • * * 

Dnešní dop^ledfif sewiam vy 
kazuje 103 padlé, ranám svým 
neb nehodám podlehnuvší, 122 
těžce a 29 lehce raněných pě
šáků a 12 nezvěstných. 

Z Clevelandu vážně poraně 
ni slovenští pěšáci Jul. Jarou 
šek, 3681 vých. 63 ul.f Jakub 
Androček z West Park; Matěj 
Wasara z Lake wood podlehl 
ranám, a Frant. Buk, z Toledo 
těžce raněn. 

Oba seznamy ztrát obsahují 
celkem 417 jmen a týkají se bi 
tev u Marný ve výseku Soissons 
Remeš. * 

• : 

TURECKÉ DIVISE NA PO
MOC RAKUŠANŮM. 

Curych. 4. srpna. — Jak o-
znamují došlé sem zprávy, v 
Tyrolsku právě konala se ra
kouská válečná rada, v níž 
předsedal arcikníže Eugen a 
na níž podílelo se několik čle 
nů německého generálního štá
bu. 

Depeše z InŠDruku oznamu 
.li. že turecké divise přibudou 
sáhv na italskou frontu. Turci 
však odpírají, aby byli brigádo 
váni s Rakušany a trvají na 
tom. aby ponecháni byli pod 
žvfyáštním tureckým velením. | 

ilafei 

VELKOKNÍŽE MIKULÁŠ ZABIT. 
CÍLE SPOJENÝCH STÁTŮ NA RUSl 
HLAVNI ÚČELE, POSlLENf ČESKOSLOVENSKÉ 

ARMÁDY A OCHRANA SPOJENECKÝCH 
VÁLEČNÝCH ZÁSOB. 

— — —  

OBSAZENI ARCHAND&LSKA. 

První člen Č. S. P. S. z Cle
velandu, VÁCLAV UXA, vykr
vácel na bojišti Fere-en-Tarde-

PERSH1NGOVY 
REPORTY. 

c * 

Pařit, 4, srpna. — Tri ruská velkoknížata, mezi nimi dle 
yšeho i Mikuláš Nikolajevič, bývalý velitel ruských armád, 
byli bolševiky popraveni, jak ohlašuje depeše z Moskvy listu 
Bayerische Zeitung v Mnichově, 

Velkokníže Mikuláš byl dle novinářských správ z« dne S. 
června 1917 v Tiflisu na Kavkaze zatčen a smrt jeho byla o-
znamavána německými listy hned na počátku t. r. Zprávy 
arci nebyly tenkráte potvrzeny a později jako bezpodstatné 
vyvráceny. 

V červenci došlá depeše do Amsterdamu pak přinášela 
tajuplnou zvěst, že byla čtyři rnská velkonížata nezjištěným 
oddílem unesena v Jekaterinoburku — jména těchto byla 
Igor, Konstantin, Ivan Konstantinovič a Sergěj Ylichalovič. 

Peking, 4. srpna. — Generál Horvath, jenž se jak^ 
známo sám prohlápU i diktátorem ^republíl^ aribtfskét 

nova. V Mongosku jsou činni němečtí agenti, kteří pro svcw 
ji vládu zakupují jateční dobytek. 

Washington, 4. srpna. — Úřední zprávy ame#ické a ja-
panské vlády, dnes večer vydané, objasňují poněkud plány 
obou zemí, pokud se vojenského zakročení na Sibiři týče. Pol
ní výprava na Dálném Východě podniknuta bude jen brannou 
mocí obou jmenovaných států za souhlasu všech spojeneckých 
zemí. Amerika i Tokio zašlou po několika tisících mužů do 
Vladivostoku, aby ttřežili tento příátav a ochraňovali od zá
padu postupující československou armádu. Přesný počet, do
ba i místo odkud bude vysláno vojsko americké, jsou okolno
sti o kterých se úředníci nechti vysloviti. 

Mezi tím, co Spojené Státy a Japansko pomáhati budou 
československé armádě, spolupůsobit bude Amerika se spo
jenci v Murmaňsku a v Archandělsku. Podrobnosti jsou ale 
taktéž zdejší vládou tajeny. 

Dnes jest nejdůležitějším cílem japansko-americké vý
pravy každá pokud možná pomoc Čechoslovákům proti ozbro 
jeným německo-rakouským válečným zajatcům a pak snaha, 
aby se Rusku dostalo stálé a zodpovědné vlády, aby celá Rus 
byla v stavu sama se brániti. 

Později vyšlou Spojené Státy komisi, skládající se z ob
chodníků, hospodářských znalců, dělnických předáků, zástup
ců Červeného Kříže a jednatelů Y. M. C. A., aby pomohla ce
lé zemi i ve směru národohospodářském. Obě země, pokud 
arci bude možno, nehodlají nikterak zasahovati v právomoc 
ruských vlád, aniž se vměšiovati v místní politické rozpory. 

Kandalaska, ruské Laponsko, 4. srpna. — V nej větším 
přístavním městě na severu, v Archandělsku, vypukla proti 
bolševikům revoluce, jež straní spojencům. Vojska sovětů 
byla nucena z města prchnouti. Ihned po vyhlášení revolty, 
vyloděn byl v Archandělsku oddíl spojeneckého vojska a ob
sazena dráha a telegrafická úřadovna, aniž by kladen byl vět
ší odpor. Dle všech známek neutrpěli spojenci za této okupa
ce žádných ztrát. 

Londýn, 4. srpna. — Vládní listy japanské přináší dnes 
deklaraci o vyslání japanského vojska do Vladivostoku. Krom 
známých již důvodů oznamuje se v prohlášení, že vláda v 
Tokio po delší dobu byla ve spojení se zástupci českosloven
ské armády, při kterém jednáno o průchodu tohoto vojska 
Sibiři a výslovně praví: . ' 

V statečném tomto vojsku působí dobrovolně rakouští 
zajatci, kteří se staví proti jiným zajatcům z Rakouska, Ně
mecka i Uher, kteří jsou ozbrojováni a drží poslednější v ša. 
chu. Československé vojsko bojuje za svobodu a neodvislost 
svého národa a má společné cíle s vojskem spojeneckým a zí
skalo si chrabrými činy sympatie a uznání mocí spojeneckých. 
V přítomném nebezpečí, kterému jest československé vojsko 
na Sibiři vydáno, a jež hrozí zejména se strany Němců, Raku
šanů a Uhrů, považují spojenci za svoji povinnost, chrániti 
postup Čechoslováků k Východu, na kterém se úspěšně probili 
již do Vladivostoku. Spolu s Japanskem přistupují z těchže 
důvodů k vojenské akci na Sibiři i Spojené Státy. 

Z Curychu ve Švýcarsku dochází zpráva, že Němci pro
hlásili stav obležení v Ukrajině i v Rumunsku. Surové na
kládání obyvatelstvem německým maršálkem Mackensenemt 

vyvolalo mezi selským lidem obou zemí revoluce, o kterých se 
do světa nedostaly žádné zprávy. - t 
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