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BULHARSKO DOSUD Spojenci na západ é mají dostatcí
dél a střeliva

Jaré ročníky tak }m ficeko shro-nážd- í

armádu o 4000W jnužícb
íecké ministerstvo války prolila-uj- e

že urrnáda má doatatek všech

íjenských potřeb a střeliva Par
ament tecký povolil pMW)m)
la mobilisaci armády a kromě lo-i- o

učinil opatření v zájmu pomoci
'odínáin vojínů v případě války
iecko vysvětlilo svoje rozhodnu-

li vojenskou činností Bulharska a

prohlásilo že má naději žo do-

jde brzy k vyjasnění situace na

nad ncštéslíia jež j minulý lý-- d

n poslíhlo Na podrobnosti re-

feruji čtenáře na zprávy z Vid-

nou kde asi budou uvedené

— Stavba dráhy ze Salina do

Lincoln Center a puk dále do Oa-bo- rn

Kanu o níž jsnie se uvého

času zmínili jest v plném proudu
Asi J míl ze Kaliny na západ jo

již hotova dráha nese název Hali-

na Northern it R — Bratr Frank
nám sdělil že v Lincoln Center je
již podáno 50 žalob proti zmíněné

společnosti piotožc nechce platit

peéí Jestliže bude nutné zakro-

čení proti iSulharsku pak vojska

spojenců přísj)écliají na pomoc Ke-

cku To iniiže přispěli k rychlému
stanovisko v přítomné dobo je ne-

rozhodnutí se Rumunska jehož

jasné
Angličtí vojenští odborníci vidí

v přítomné situací velké nebezpečí

pro centrální mocnosti Usuzují
že Teutoni plány na proražení si

cesty k Cařihradu jisté položili již

před několika týdny a žc nepo-

chybné inéli v úmyHlti udeřiti dří-

ve než dojde k ofensivě spojen-

ců na západé a než fieeko bude k

válce připraveno Ale od té doby
eo odhaleny byly úmysly 'Jcuto-n- ů

Rusko zastavilo německý po-

stup na východě a nyní nalézá so

v mnohých místech v ofensivě

Na západním bojišti pokračuje
so v bojích zvláště v okolí Arlois

předevíím o to aby německá voj-

ska zatažena byla hluboko do ru-

ského území tak aby nemohla bez

velkého nebezpečí býlí poslána na

válečnou frontu ve 1'Yaucií která

nyní chvěje se před souslřed ínou
ofensivoii spojenců Na počátku

evropské války pokaždé kdy Něm

ei postoupili na západním bojišti
ruská vojska vpadla do německé-

ho území a tím seslubila sílu ger-

mánských vojsk na západě Po

každé v takovém případě německá

vojska poslána bylu rychle přes
Německo na východní frontu aby
zůstavila postup Rusů Tím jenom

bylo umožněno první velké vítěz-

ství Jíindenburgovo u Mazurských

jezer Němci získali rychlou po-

moc z Francie a udeřili na Kusy

kteří neočekávali že bude možno

v tak krátké době shromáždili ar

mády počtem převyšující ruskou

Spojenci v téže době zahájili úto

ky na německou frontu na západ
ním bojišti ale nežli olcnsiva mu

hla se rozvínouti byly tu znovu

německé armády Heré před tím

zažehnávaly "ruské nebezpečí" na

východním bojišti Tím způsobem

po celé měsíce každý pohyb spo-

jenců zastaven byl rychlou pohy-

blivostí německého vojska Když

padl Ivangorod Varšava a po té

Novogcorgievsk vojenští odborní-

ci se ptali: Kdy Francouzové a

Angličané zahájí svůj postup? By-

lo jenom logické očekávali takový
útok ve chvíli tak vážné Spojen-
ci na západě mohli zachránili pol-

ský kapitol útokem v pravý ěas —

Ale spojenci nepodnikli žádného

útoku Místo toho dostaly so do

oběhu zprávy že mezi francouz-

skými a anglickými veliteli došlo

k nedohodě žc na západě boje tr-

vale uvázly a že spojenci jsou na-

kloněni vyjednávat! o mír Nikdo

nepomyslel na to že vysvětlení
toho možno hledali jinde Dokud

německá vojska nalézala so blíz-

ko německého pomezí snadno mo

hla rychle být i dopravena po že

leznicích z jedné fronty na dru-

hou Ale nyní německá vojska na-

lézají se hluboko v Rusku a za ni-

mi nenalézá se znamenitá síť stra-

tegických železnic V Rusku že

leznice jsou v špatném stavu a čím

dále dostává se německá armáda

tím víco ztrácí na své pohyblivo
sti Olcnsiva spojenců na západe

je uspesuou ponoadz iNemci ne

mají v pohotovosti tolik reserv a- -

by je mohli rychle na ohrožená

místa vyslatl vlastni Rusko do-

posud nebylo dotčeno Provincie

které Němci byly zabrány jsou

osazeny Poláky a litvínei Ruské

armády jsou dosud neporušené —

Jsou-l- i tyto náhledy vojenských
odborníků o pravé povaze ruské

ho ústupu správný pak Němci v

Polsku nedocílili žádného vítěz

Kt vi uybrz svoje naděje ve vítěz-

ství konečné si zhoršili

SEJEROZHODLO

Diplomati maji ca to že bulharský
lid poutaví se proti vyhlášení

války Srbsku

KECKO SE TÉŽ PŘIPRAVUJE

Francouzské vojsko vysazeno y

Soluni—Ruské válečné loďstvo

při pobřeží Bulharska

Doba která určena byla Bulhar-

sku Ruskem k rozhodnutí ho o

přesném stanovisku k válce uply
nula ule vo chvíli eo tyto řádky
pisemc ncuosio k zaune akci na
atraně ětyřdohody Není známo

opustil-l- i ruský vyslance bulhar-

ský kapitol anebo požádala li bul

harská vláda o prodloužení doby k

vému rozhodnutí či zůstala-l- i

prostí odpověď dlužna Ale udá
lostí rychle hc vyvíjejí a vňeobec

ně má se za to že krise dostoupi
la svého vrchole a zo vstoupeni
Balkánu do evropské války jo ny
ní jisté
Francouzské a anglické vojsko

vysazeno bylo v Soluni řeckém

přístavním inésté ležícím padesát
mil od bulharských hranic Bu-

lharská vojska shromažďují se na

urbských hranicích Centrální moc-

nosti shromažďují na severních

hranicích Hrbska velkou armádu
důkladně vyzbrojenou což potvr-

zuje zprávy o rozhodnutí teuton-skýc- h

spojenců proklestit! si ce-

stu skrze roh Srbska spojití se

8 bulharskými armádami a tak
novou bitevní frontu od ra

kouských hranic až k Cařihradu

Má so všeobecně za to že fieeko

vstoupí zcela jistě do války na

strané spojenců Athénský vládní

orgán přinesl zprávu že vojsko

spojenců vysazeno bylo v Soluni

aby pomáhalo Kecku Kecka vlá-

da zaujala macedonské železnice z

nichž dvě jsou rakouské a jedna
francouzská

O síle teutonského vojska na

hranicích srbských zprávy se růz-

ní Před několika dny oznamova-

ly zprávy že Němci a Rakušané
shromáždili tu na půl millionu

vojska Nřnici poslali na srbské

pomezí vojsko jež nalézalo se na

jihozápadních svazích Karpat Dle

věrohodných informací koleni

100000 německých vojáků bylo

přesunuto i Bukoviny na srbské

pomezí Tcutonská vojska připra-
vená k útoku na Srbsko shromaž-

ďována jsou mezi Panscova

Weisskirchen a Verscez v Uhrách

Praví se že vedení nového nápo-

ru proti Srbsku svéřeno bylo po-

lnímu maršálkovi Mackensenovi

který již přibyl v minulých dnech

do Temešváru dvaasedmdesát lit il

aeverovýchodně od Bělehradu

Úřední zpráva bulharské vlády
rozšířená bulharskou novinářskou

ageturou sděluje žo pověsti o

pf lornnosti německých a rakou

nkýeh důstojníků v Bulharsku jsou

mylné podobno jiko zprávy že

Bulharsko bude dostávati od Ně

mecka $10000000 měsíčně po tuk

dlouho pokud válka potrvá a Že

došlo k íatěcnl velkého množitvl
lidi v Bulharsku pro vnitřní ne-

pokoje Zpráva zároveú vyvrací

pověsti o tom že postavení prt iui

tra Radoslavova je otřesenu Pra-

ví se fa v parhtinrutární ictui jk
kou je Bulharsko vláda která by

netevla podporována většinou kité

mu nemohla by udrželi Ah

lUduslavov prý dosud těší s dV

v v í t větviny buHupkťlm mtéuni

V loiulvinV má e la to fa Bul

harko nřvutoupl di války Srb
ik'M Takový náhled poi pra
jwdt diplomati ktetl pomťieih
v Bulharsku jiou dobit iníonuo

kni Kdiby prý mU roíhodU

V)hbUíti válku Stinku Kítrasi

% by na idwr invSwt ě it hul

tnkt'hi bdtt ti'hrki unaM e

Hpiíti fa by bU inVvi pravd v

H% piiWtttvh liiťbl faloJcuu

bvbt ruM ultimatum Taková pu

pírinl iU' ip(jiť tieutptkti)i
líuikii idiii %ttt pJ'tei 11
lijt v!ohí !y "M dt 4fk

plVrt ll t) kv H pí Atrii nbivatt

$?M ihuKU bbrkěrnu Metal

Hpojeneí mají nyní dostatek dé
a sUelivu uby mohli vésti piílom
nou svoji (1'ciisívii na zfipadé a

do konečného vítězství dle problá
6'iií francouzského senátora H Pi
ebona bývalého ministra zulini
niénícli záležitostí Pň-ho- prolila
sil že tato olcnsiva teprve započa
la Až do nedávné doby spojené
na západě neměli těžkých dél a je
jich zásoby střeliva byly nedošla

tečné Ale v přítomné době niť

francouzská armáda dostatek vše

ho co potřebuje Má předovšín
dostatek těžkých dél a střel pn
ně Je třeba jenom příznivého po
fusí aby velká ofensíva nyní za

bájená přinesla výsledky Tat
olcnsiva má velký význam Né

mecko nebude schopno poslat
Turkům žádnou pomoc ježto hud

potřebovali všechno svoji vojsk
k vlastní obrané 'A tohoto problá
šení Pichonova se usuzuje žo pří
lomné operace spojenců na zápa
dé jsou určeny aby se vyvinuly
dlouho očekávanou velkou ofensi

vu Spojenci nepochybné jsou do

bře pro ni připraveni Picímu ne

mluvil by jisté o velké ofensivě

kdyby k ní nemělo dojili nebo

lnic dovoleno bylo by Němčím

prohlašovali že ofensíva tato se

lhala kdyby nové operace nesel ln
ly se s úspěchem

Balkánská situace

V posledních dnech docházely

kapitolů balkánských států zprá

vy které nasvědčovaly tomu h

chýlí so k událostem velkého vý

známu Bylo oznámeno žo Bul

bursko má v úmyslu napadnout
Srbsko čehož důsledkem molib

by býlí vypovězení války Bulhar
sku Řeckem Jiné zprávy ozuamo

valy žo diplomati balkánskýcl
států vyjednávají o zachování ne
iitj-alit- až do konce pntomtiéh
konfliktu Bulharsko sice doposiu
Srbsko nenapadlo a snažilo se vy
světliti že jeho mobilisncc známe
ná vlastně jenom měnu neozbi'o

jené neutrality v ozbrojenou ab

[řece jenom hledí se k tomuto stá

tu s nedůvěrou ježto jeho skuteč
né úmysly nejsou známy Z Paříž

došla zpráva že Bulharsko vešlo 1

dohodu s centrálními uiociiostur

dle které má vstoupili do válk

duo lf října Dle jiné zprávy bul

burský generální štáb za pomoc

německých důstojníků pracuje jí
na plánech kampaně proti Srbsku

Jiná zpráva oznámila že Rumui

sko požádalo Bulharsko přátel
skýni tonem za vysvětlení co zim

nienají jeho vojenské přípravy
Mezitím liumiiiisko nařídilo tak
mobilisaci která ovšem není

Rakousko Uhersku Mobil

sace řecké armády rychle pokraéu

je Do zbraně povolány byly
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Balkáně tak aby iirmáda mohla

óýtí zase rozpuštěna Z Berlína

došla zpráva že srbský vyslanec
v Rulharsku T Anlíša opustil
Sofii pod předstírkou žc mu no-dou-

zdraví Zprávu tohoto smy-

slu přinesl nejdříve jistý buda-

pešťský éasopis Týž časopis sdé
il dále že bulharští konsulové

jsou odvoláváni z Macedonie —

liecký vyslanec v Srbsku ujistil

prý srbskou vládu že fieeko je
připraveno postavili se na odpor

jakémukoliv pokusu teutonských
vojsk postupovali řeckým územím

Hrabě Andrassy bývalý uherský

premiér prý prohlásil že Rumun-

sko musí zůstatí a nepochybně ta-

ké zůstane neutrální Sir Kdward

(Jrey anglický ministr zahranič
nich záležitostí prohlásil v parla-
mentu žc Bulharsko nemá žřid

uých nepřátelských úmyslů Bě-

hem své řeči pravil: "Jestliže
Bulharsko ale zaujme útočné sta-

novisko pak poskytneme našim

přátelům na Balkáně úplnou pod-

poru Naší zásadou bylo zujistiti
každému balkánskému národu nc- -

odvislost a skvělou budoucnost"
' tohoto prohlášení je patrno že

ani Anglie Bulharsku nevěří Bul

harský časopis Národní Právo při
nesl v minulých dnech zprávu že

protokol o přepušténí území Tu

reckem Bulharsku byl podepsán

tureckými a bulharskými delegáty
v Demotika dvacet mil jižně od

pevnosti Drinopol K této dohodě

mezi Bulharskem a Tureckem do

šlo dne 22 července Dlo této do

hody dostalo se Bulharsku území

ležícího západně za řekou Mari

cou Jio huiliarskycn urcdnlcii

zpráv Bulharsko neučinilo Ture-

cku v této dohodě žádných závaz

ků se zřetelem na evropskou vál

ku Pařížský časopis Matiu k to-

mu podotýká že k podepsání pro-

tokolu došlo teprvo po té když
Turecko získalo ujištění že mobi

lisaeo bulharské armády byla na

řízena l zemi Jiiilliarsku bude

přepuštěno až dne 11 října až Tu-

recko a Německo zví jaké dispo
sice bulharská armáda vykonala

Turci poraženi v Mcsopotaraii
Dle zprávy z Bondýna anglická

vojska operující v Mesopotamii
oeílila v posledních dnech celé

řady pozoruhodných úspěchů —

furci nalézají so v přítomné době

na plném ústupu směrem k Bag- -

ludu

ZPRÁVY Z LUCAS KANSAS

— Minulou sobotu jsme dostali

vydatný déšť tak že půda pro so-t- l

pšenice je ve výborném stavu
— Mláceni bude asi na nějuký

Čiih zastaveno neboť každý bude

chtít asit i pšenici neb je jU ěas
— Čtyři měsíce se farmář! té

šili Že dustauou pšenice 0 n2 lil

buslů po akru te I' jsou ale rádi

kdy i dostanou 15 a místy ji sti
ménfl Ovšem jsit pšenice žc sy-

pou ul IÍO bušlil ale to je velmi

Udké
~- - Minulý týden jsnm dostali

věst ití Václav Novotný
v Ziiiblt Kau náhle xcmiVI

Druhý du íeua jlu ilutala pár
řádki ml neiit ry Ptainvitle Kan

sat fa prý no Václav Novotný v

oVv iilu idViiHlvI olicoil správa
je iiWná af jii je to jakkoliv
neboť pan Novotný byl ěUněk

ndailý a In-j- ! pšl poMi !'
l iínuechAvA maulvlkuj a Asi

naM ditky a- -l :i a U r'ki kt ré
I l'hoil voj{ ni imhiiivji d du

tli !u'iu jmut Cikíe piurtUb'
nuilud v pinuVďh Otibrýťlt IV

u1iiita'ýia yvi:j'in nait upřim
nni kinlri a inuft bhiui ph je

oi Mikd iHlpinutl Pil b'bt

!! íleiilitl $ klovu it ti l Ufíbu

iiu ihliat piálťlůoi Yáilay

Vopalavýia v lllUwoflh Kau

farmářům za pozemky tolik co o-i- ií

chtějí Společnost ale mnoho

trachu nemá z následujících pří-

čin: Když byla dráha vyměřená a
farmáři se upsali pozemek dáti

(prodat) za plnou hodnotu ftpo-IcějM- st

é!a do okresních knih a dr-

ží záznamy zaě byly tehdy pozem-

ky okresním assesorem odhadnu-

ty Zákon praví že pozemky mu-

sí hýli brány v plné hodnotÓ a

společnost na tom stojí a jo volna

podle toho platit bez ohledu na

to co farmáři dnes po dvou letech

chtějí Jak to dopadne snad ac

dozvíme později
— Vladimír Dvořák jenž byl

znmČHlnán u pisatele těchto zpráv

po čtyři minulé měsíce odejel v

pondělí ráno domů do Richmond

Texas kdo má rodiče bratry a se-

stru My mu přejeme šťastnou

cestu a žo si na nás a na Kansas

často vzpomene to my víme ToC

se ví žo jsme chtěli aby si před-

platil na "Pokrok" ale on ne a
ne Pak jsme mu dali nabídku
žo mu za $lóO budeme posílal Po-

krok po celý rok a oznámku "Na-

bídnutí k sňatku" žc mu uveřej-

níme zudarmo ale on ani na to

nepřistoupil a tak asi že přijede
do Texasu bez Pokroku
— Manželům Václav Líbalovým

zemřela asi dva měsíce stará hol-

čička asi před dvěma týdny Tru-

chlícím vodičům platí též i naše

soustrast !

— Naše lepší polovice byla též

zastoupena s kusem ruční práce
na státní výstavé v Topeka totiž
s háčkovanou pokrývkou na po-

stel ale neměla štěstí neboť pré-

mii nedostala žádnou — až po-

druhé
— Dne 13 t m jsme si ho io-no- u

vyletěli do Topeka prohléd-

nout si ty kansnské produkty Po-

časí bylo dosti krásné a suché

jen u nás neboť sotva jsme

přijeli do Abilene tam již so déšť

s oblak jen valil Tak též i v To-

peka pršelo ve dno v noci — všu-

de samá voda a bláto tak že dešt-

níky a "overšusy" se prodávaly
zrovna ve velkém My byli nejví-
ce potěšeni tím kdy v jedné tla-

čenici pozůstávající z mnoha set

osob jsme najidnou stáli tváří v

tvář našemu bratrovi od Teseott

a Fr Pištorovi ml kteří vracejí-

ce z Kansaa City Kaus kaml

odváželi každý káru dobytka
zastávku v Topeka aby si

prohlédli výstavu Jak nám sa-

mi sdělili daři se jim dobře až na
to žo bratr byl pronásledován
nemoci která ale neměla žádné

následky neboť je jii zase skoro

allright Druhý den ráno jsmo se

ale musili rozejit neb oni pospi-cba- li

domů zvlášt? Francek l'L
štora který juk jest asi čtenáři
iiiáiuo ln ul pifliš dlouho ženatý
A tu jak ani jinak být nemůže

měl jaksi starost My pak Vu

čtvrtek brzy ránu jsme si tt da-l- i

po puse a kítídý jsme jel na ji
mm stlánu — já na vCelnd a že-

na jak to obyčejné bodni ttJl tli-la-
ji

na jtápad - tu jest doniů —

Pokručovůnl piUhV J K J

Parádní vyrukováni pluku i
vyUi ikoly kadetu

Ve čtvrtek odpidedu k pi
v ni

parádu! přehlídce vvrukoval pluk
kadetů ollUMsk k Ikoiy o

loku pluk Ui Ucti iMenŮ

iteíli pn tiumlto piedeilýeh rukft a

%ým pěkným njincm ěínil dv&

kiu patrné' potěšeni Takí eviV
ní jejoh bvlo Ind (u J
ídé Pij li1 tu pi il'iititi tiuihir

r!vM-- r Aisi i nínáiusl pnýienl
kddv tl ďl rŮÍIlýťh t mtnoalí lPl
li iol šUitnýiiii tub'4il t'i U

bcit Kuták jelii b povýVU lil
ibnátnika (iioporl) pH iliniví
D

1 rudko dělostřelecké hoje jsou v

proudu v distriktu Cliumpagno a

ve Vogěsách Zákopové boje

Artois jsou neobyčejné zuřivé —

Němci v těchto mídcch nalézají
se v ofensivě ale dle zpráv z Pa

říže všechny útoky jejich byly od

raženy vyjímaje u (iivenchy kde

Němci znovu dobyli části posic

které před tím ztratili Také ně

medu! útoky na posice Angličanů

byly většinou odraženy
Z východního bojiště nedošlo v

posledních dnech mnoho zpráv —

Dlo německých zpráv Rusové pod

nikli soustředěný útok na německé

posice východně od Vilny ale by
li odraženi s velkými ztrátami Pe

trohrad připouští že Němcům po

dařilo se v okolí Dvinska dohýti
části zákopů ale v protiútoku
Němci byli poraženi a zákopy do

byty znovu

Němečtí důstojníci v bulharské
armádě

Sir Edward Urey anglický za

hraniční ministr potvrdil v řeči

své k anglickému parlamentu
zprávy že rakousko-némečt- í dů

stojníci přibyli do Dulharska pra
vě tak jako stalo se před tím než

Turecko postavilo se na stranu ten- -

tonských spojenců Přítomnost
rakousko-něiiicckýc- důstojníků v

Bulharsku považována je za dů

kaz že Bulharsko definitivně roz

hodlo se vstoupili do války na

straně centrálních mocností V ta

kovém případě pak čtyřdohoda by-

la by nucena dodrželi svůj slib že

přispěje všestrannou pomocí těm

balkánským státům které zůsta-

nou jí přátelsky nakloněny a kte-

ré jsou ohrožovány bulharskou

Athény neměly nikdy
valné důvěry v ujišťováni Bulhar-sk- a

že jeho mobilisaeo je nevinnou

a také Rumunsko mnoho svému

sousedu nevěřilo V stanovisku

ICumuuska nebyla uznuincuumi v

posledních dnech žádná změna ale

má so za jisté že staré přátelství
této země k Itálii a Francii jo za

jištěním její podpory věcí spojen
eů de tu otázka jakou pomoc mů-

že poskytnout! čtyřdohoda Srbsku

a Kecku Je navrhováno aby v

případe zahájení bulharského ne

přátelství fieeko poslalo většinu

své armády na pomoc Srbům a

spojenci by vylodili přiměřenou
armádu v Soluni která obhájila

by řecké úiviut na jihu proti Itul

baroku Je umžité že tento krok

byl by uěiněn v tom případě kdy-

by llulbtttsko vstoupilo do války
eoi jo moiností pře to l velká

většina bulharského lidu je nttkK

delta hpojeueůlu vláAtt Uuku

Anglii Dle upráv jei došly do

Turína v poslednb h duech udály

jii urálky iiiei Srby a lUilltu

ry na ponte! lUt!hark4 patrola
U Triéonke tuiptidta mbikoit utrAÍ

Mer4 bvbt nucena ustoupit i Hul

hř p té piekrttčdt na mUké i

fiinl kd fásUU p liéktdik lu

dsi lUiHutV vojsku prý ke4
'vkpv po vťlfia poničil a npnáa
jí j uttiutýia drátťm

Oíťnuv ipojřtieá % fmncU

rvukjf tilup
Vij-ii4- t mUmřiď i

par!Í
i

uditatti n mrt-p-kií- h 1'cjiitith
KUtl ji ny ní np' uhmÍ velkwa

ufrKlVMll iptíjU%i t 'htubd0

tmjtiM a tUtupmt víUkýH armád

t t%b-t(o(v- ltkobka urí b k

M JÍ t fa leiitu tuký u(Up
t 1 úmjbvý iirlnif jetlnubi e la
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