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Tun A B Čapek známý po-

zemkový jednatel hostí v těchto
dnech svého syna kterýž jest za- -

ale četní jejích přátelé a známí
členové a ěleiikyně klubu Komen-

ský shromáždili se v jejich resi-

denci a nedočkavé čekali jejích
příchodu Bylo to opravdu m

pro manžele Horáčkovy
když po svém příchodu shledali žc

jejich prostorná residence jo pl-

na jejich přátel Ve chvíli roz- -

stará a bratra Cyrilla kterému
bude dvacet let v příštím měsíci a

který je rovněž důstojníkem bu-

lharské armády Korunní princ
Boris juko jeho otec nakloněn jo
Teutonům ačkoliv přistoupil na

pravoslavné náboženství Jako

bulharský král princ neso rakou-

ský titul a po otci svém zdědí vel-

ké statky v Uhrách

Itálie a Rusko slíbily pomoo

Srbsku

Anglický ministr zahraničních
záležitostí Sir Kdward (Jrey ozná-

mil Pc spolupráce ruských vojsk
na Balkáně byla přislíbena a tato

méstnán v spořitelně v Júild
Ok la a domů přijel na prázdni-

ny — Dalšími hosty manželů p

Čapkových byli: i'an Frank No-

vák h manželkou n dcerou p
11a-bour-

obchodník % Dwight
Nebr Jiří Tomeš bankéř z Ulys-H-

Neb a ] Jan Čapek z West
n Nebr jenž se též přijel na

Ak-Sar-B- slavnosti podívat

Minulý čtvrtek odpoledne se-

šly se élcnkyně šicího klubu v do
mové pí Čermákové a jako oby

ěejné bavily se znamenitě Nepři- -

lomná byla pouze pí Donátová

která ten den odejela do St Jo-sep-
h

Mo navštívit svého raněné- -

ho syna Kuwurda l'í Bártová a

pí Clairová byly hostmi Jako

vždy darován byl hostitelce ručně

malovaný talíř a po páté hodině

hc dámy rozešly by se opět za

čtrnáct dní sešly u pí Vašákové

Ban Adfim Sloup v Českých
kruzích všeobecně známý a oblí-ben-

ý

krajan bydlící na li a Cen

Icr ul„ byl v min týdnu stížcii

pojednou vážnou chorobou takže

bylo nutno ihned lékařskou pomoc
a

hil tili tuml tii n hi'I VM H Vt fMIIY HIT IIJIII n- lllllll

wij„j(f htav neinocnčho so poně
l{mi 0iiřt zlcnšil a bvlo bv zaii- -

Hf)-
-

každého upřímným přáníiu

i{yy H„ mn sloup opět v brzku
z nemoci své zotavil

Plynární společnost odvedla městu

poplatek z příjmu

Oinažská plynární společnost
městskému klečkovi že je-

jí hrubý příjem za červenec srpen
a září obnášel $121 671910!) Spolcč-nos- t

z této sumy zaplatí městu !}

proCí-ntn- í poplatek (royalty) jenž
d--: kii nr i_iít"iímii iw iun-tin- i eivrnu- -

U a to same ondoul v roce mi-

nulém poplatek z příjmu města pa-

třičný by l $578!)91

Brownol Hall — dívčí ústav bude

přestěhován

Bcownell Hall episkopální ško

la pco ženy jež v (hnazo byla před

půl stoletím zařízena bude přestě-

hovaná na pozemek zvaný Fair

acres Výbor majetku jméno va

něho ústavu ve zvláštní schůzi sc

určitě na přestěhování rozhodl n

zahájí hned kampaň na sebrán

$'200000 potřebných ku postave
ní a vy pravení nové budovy nu

pozemku který v rozměru lOakri
k tomu účeli C (' a 1 K (leorgi
darovali jiod tou podmínkou kdy

před I červencem lillli bude ni

postaveni a vypravení budovy
$'200000 skollektováno Bodlo ú

mluvy budova musí býti doholo

senu a k přestěhováni školy při
pravena v září 1017

VE WASHINGTONE

vojska budou poslána ku pomoci
Srbsku jakmile budou připrave-
na 1'remicr francouzský Viviani

pak oznámil ve francouzském par
lamentě že spojenci počítají na

pomoc Itálie na Balkáně Je při-rozc-

žc nyní mnoho mluví so o

otázce jakým způsobem ruská a
italská vojska budou na Balkáně

spolupracovali Itálie má v poho
tovosti dostatek vojska a snadno
může jc dopravíti do Srbska ale

poslání ruské armády na Balkán

je spojeno s velkými potížemi —

Zpráva z fiíma udala že Petrohrad

požádal rumunskou vládu by do-

volila průchod ruského vojska je
jí zemí ale zprávě této nedostalo
Ufl fi I IT I i Itfit Iftťiiilil it iiii nint wiiiiinilll WWITI il lll II 1IIIL nx AI

to že nezakládá se na pravdě —

Kdyby Rumunsko vyhovělo této
žádosti pak nepochybně nápade- -

no bylo by rakousko-německý-

vujMieiii Kierc nic ijimiycii zprav

je soustředováno v Bukovině k

nějakému novému pohybu Němc- -

cko již dalo Rumunsku na jevo
žc je nespokojeno s jeho odepře
ním dovolení průvozu zbraní Tu-

recku Nyní se oznamuje že Ně

mecko zastavilo poštovní službu s

Rumunskem a zadrželo potraviny
určené pro Rumunsko dokud ne
bude známo přesné stanovisko ni
munské vlády proti eentraiiiim
mocnostem

Turecko poskytne Bulharsku
střelivo

Z Amsterodamu došla zpráva
ze mezi tureckem a Bulharskem
došlo k smlouvě dle které Ture-

cko poskytne Bulharsku dva ar-

mádní sbory a svoje zbrojovky k

disposicí zaěež dostane se mu od

Bulharska uhlí a železničního ma

teriálu Došlo také k dohodě dle

které Turecko bude moci volně po
užívali bulharských přístavů

Teutonští velitelé v srbské

kampani

1'olní maršálek Mackenseii a ge
nerálové (lalhvitz a Kichborn při- -

jeli do Bělehradu v minulých
Inci h a ujali se velení UfiOOOO Ka- -

kušanů a Němců zaměstnaných na

vpádu do Srbska Tak oznámeno

tylo z Bukurešti Mackensen byl
od počátku velitelem nového ten- -

loňského náporu ule nenalézal se

na frontě

PRŮVOD VYSLOUŽILCŮ

skcin nedaleko řeky Moravy se

věrné od města Vranja kde poda
íilo ho jim zuiéití most Ale most
tento nemá valné důležitosti By

dřevěný a nalézal se nedaleko že

leznice Bulharské vojsko které

proniklo do údolí není příliš silné

Dobytí Strurniee znamená pro

spojence velké strategické vítěz
ství ježto jeho obsazení dovoluje
obranu na jižním konci železnice
a přinutí Bulhary aby ěást svého

vojska měli v těchto místech —

íínos má rovněž znaěnou cenu Ne

ní sice příliš vhodným místem pro

vylodování ale jeho obsazení o

brožuje Dedegaě velké přístavní
město dobře opevněné a chráněné
minami Civilní obyvatelstvo již
Dedcgač opustilo a město nalézá sc

úplně v moci vojska jemuž velí ně
mečtí důstojníci
Itálie jak se oznamuje nepošle

vojsko na Balkán ale očekává se

že její loďstvo bude se podíleti na

operacích lodstva spojenců v moři

Kyjském Místo kile Rusové ude
ří na Bulharsko není doposud zná
mo Má sc ale za to že spojenci
mají překvapení pro centrální
mocnosti a žc jejich cíleni je po
kořili Turecko dříve než pomoc
inňžo bytí inu poskytnuta
Na východním i západním bojí

šli došlo v posledních dnech k vel

kým bojům ale v žádném případě

nejedná sc o všeobecnou ofensivu
Néinci doposud pokoušejí se po- -

stoupiti mezi Rigou a Dvinskem a

Berlín oznámil několik menších ú- -

spěchň ale jinde Rusové nalézají
so v ofensivě a oznámili také ce

lou řadu malých úspěchů
Na západním bojišti Angličané

provedli útok východně od Ver- -

mclles dle zprávy z Berlína kdež
to Němci provedli útok na Fran
couze nedaleko Souchez Francou
zové nalézají se v olensivě v Cham- -

pagne Lotrinsku a Vogésách —

Žádný z těchto pokusů ale nezna
menal změnu postavení armád

Řecká odpověď Srbsku

Jak zpráva z Athén oznámila
Kecko odpovědělo na srbský do

taz je-l- i řecká armáda připrave
na zahájili akci proti Bulharsku

ježto jeho útok na Srbsko vyža

duje pomoci řeckých vojsk dle

znění smlouvy způsobem který
!jyl očekáván Kecká vláda trvá
na tom že smlouva nečiní žádné- -

io opatření pro situaci která po

vstala že Uccko zůstane ozbroje

ným neutrálem a "že společné zá

jmy vyžadují aby řecké vojsko
bylo v záloze pro lepší

použití později" Nota končí pro
hlášením že Kecko "ujišťuje Srb-

sko že pokračovat! bude v zása-

dě poskytnouti mu každou pomoc
která bude v souhlasu 8 jeho
zvláštním mezinárodním postav-
ením" Odpověď Kecka praví že

smlouva vztahovala se jenom na o

jedinělý útok Bulharska proti kte-

rékoliv ze zemí na smlouvě intere-sovanýc-

ale nikoliv na všeobec-

né vzplanutí požáru "v kterém

Kecka nudilo by se zahubiti bez

naděje pomoci Srbsku"

Bulharský prtno Boris

Bulharský korunní princ Boris

jak bylo v minulých dnech uzná-men-

stal se vrchním velitelem ar-

mády která bojuje proti Srbsku
Korunní princ llorii jt doposud
mladíkem neboť tcp-v-

i v bdau
tobola roku by lo lnu jedenadvacet
rokli Alo princi dokulo so xiut

Hienitťhu vojenského VídťlUd a

ptitvi sc je hned v bulkiusk cit

vulkWh osvědčil mojí kimtmil
lUitlitiiský pníte jitk uděluji paiU'
ké listy totui pu it ttýv h v a

vtiucvh nepochybné pokusí ne

u ně v piiloinnó vUce Jt ho otec

krůt rYrdtiiiihd byl princem i ro
du Nae Kiiburku w i4 trůn bul

ltarký donami byl v rtc
Mul koti krab rVtlkHtnd4 bU
pi iiu eina ťb tneníii4 t odi (Uotr

lnut Ol !crtitk ito b rrm frutUi ovK

skilta liiU-- ludu' K)bp4 Mat

kou koruuntha prtue byU
princettiv rodu llomlntt a w

pnucrina Mari luut ib-rr- tb

bula vuly 1'armVv riwřtla
V re v iUt kdy U1 iliot
dďřl riiuiná Nadejdi Korun
nt prutů 10 4 jciii jidiui aevtru
íc Ktitodi jfi J# nyui H rwVA

U VILÁN00V0 V SRBSKU

40000 Bulharů pokoušejících te
dostati k železníci bylo odraže

no spojenými vojsky

BULHAŘI DOSTIHLI VRANJE

Přeřízli železniční linii mezi Soluní
a Niií deset mil od bulharského

pomezí

Ze srbských i německých zpráv
dá hc soudíti že armádu polního
maršálka Mackenscna operující v

Srbsku naráží iu větší odpor než

bylo očekáváno Očekává se nice

žc Srbové budou přinuceni k úhíu

pu na silné strategické posice na

severu ale další postup Němců mů
že býti znemožněn neboť silné ar

mády spojenců zahájily nyní útok
na Bulhary a přinutily je aby své

armády rozdělili Jejich poslední
úspěchy v bojích i Bulhary obsa
zení opevněného města Strumica a

vysazení dalšího vojska v Knos jež
nedávno předáno bylo Turky Bul-

harsku přijaty byly v kapitolech
spojenců s povděkem a obnovily

naději žc německý pokus o postup
k moři může býti překažen
Bitva je nyní v proudu na celé

srbské frontě Dle poslední zprávy
z Niše oddíly Krbů v Obrenovaci

na Sávě ustoupily směrem jihový-
chodním k Lazarevuei aby unikly
silnému dělostřeleckému ohni ne-

přítele Srbové drží se ve svých

posicích při Bělehradu a v údolí

Jezavy Požarcvac byl vyklizen y

předešlo se nebezpečí otočení

srbských linií Berlín oznámil že

fékolik dalších srbských vesnic

bylo dobyto a že Teutoni postupu-

jí u Maěvy a jižně od Bělehradu

Spojená vojska anglická fran-

couzská a srbská která dobyla
města Strumica snaží so posloupi-t- i

k severu a jcjieh postup je ry-

chlejší nežij Teutonů na srbské
frontě Dobytí Strumica dalo spo-

jencům kontrolu nad železnicí pa-

desát mil severně od Soluně usi

třetinu vzdálenosti k Niši Strumi-

ca nalézá se dvacet mil východně
na železnici ale spojená vojska
postupují směrem západním a zí-

skávají železnici při postupu na se-

ver

Čtyřicet tisíc Bulharů kteří po-

kusili se přeříznouti železnici me-

zi lludovo a Vilandovo v Srbsku

byli zatlaěeni spojenci směrem vý
chodním zpět do Bulharska Spo-

jenci snaží se nyní rozšiřiti svoji
frontu dostateěně aby dostihli Ni-

se a po té mohli zahájili postup na
Sofii hlavní město Bulharska

Zpráva ze Soluně oznámila že

Bulharům podařilo se doslilmouti
města Yranjo v Srbsku a tak se-

tkali se úspěchem v přeříznutí že-

leznice mezi Soluní a Niši Vranja
jo srbským městem ležícím asi hO

mil severovýchodně od Strumico
40 mil jižně od Nise a deset mil

západně od srbsko bulharských
hranic Jestliže podaří se Bulha-

rům toto město udržeti pak při
stup k Niši po železnici bude za-

blokován Očekává se le že v

tomto místě dojde nyní k prud
kým bojům ježto spojenci budou
se snaiti udržcti kontrolu celé té-t- o

íeleznieíi

it t maršálek Markeuseu po
tutlal o další pomoc Jeho Vojska
Hica postupuji ttbt vojenští odbor
nli i aoudí ie postup tťtili povážu
j ía piilil pomalý IWliti tuna

nuij teutouskA vojsktt proni
kla třicet tni) th srbského iWml

IVasl j nyní špatné a utrpení
vojsk obou iitr u jo veliké Praví
au i jenom třetina srbskě atmá-tl-

ktadi ixlpor amtttUin teutott

akýut dví třetiny byly patlány

proti Bulharůtíi Uusk4 a iuNkA

pomoc prolítl íiu id inriiía tt jenom

tnt ivýiettl ímiMwti tnt váleěnyVH

frunUeh ííml iabrÁiii IVntu
ttům aby poslali pody proti Hrb-akt- t

Tik Černohorci bylí napadeni
rakouský m vjttjskcm ala pobnJ
jako 8rbv4 kladou vytrvalý od

jur ťVrmiUorťi al doptmtd dov

dli obhAjiU avttj nimi a boj v

tht # ny nt ta úirml rakouskem
Hutkari pokud iprivy došly

— Vzdělávací klub Komeimký
číslo 2 uspořádal minulou nedělí

odpoledne vycházku na farmu p

Ignáce 1'eřiny za South Omahou
které súčastnilo se mnoho členů a

élenkyň Na farmě stráveno bylo
příjemné odpoledne různými hra-

mi a mezi všemi účastníky panova-
la výborná nálada Manžela Beři-ii- o

ví všechny účastníky pohostili
chutnou kávou a zákuskami jakož
l domácím vínem Schylovalo se

již k večeru když se účastníci
ku svým domovům

— Co pak dělá Česko-amcriek-
ý

II t li ia i y ii i
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něm nebylo ničeho slyšeli Je sice

pravda že volby nyní žádné nebu
dou ale proto přece mohl by se za

sc své činnosti ujmouli neboť jeho
činnosti je v naši wardě třeba —

Čím dříve svoji činnost zahájí tím

lépe bude pro naši wardu
— Mnohý říká že ohlášky v no-

vinách jako "Na prodej" "Při-

jme se" a podobně sc nevyplácí n

že je to jen vyhazování peněz ale
není tomu tak a můžeme poduti
důkazy že ohlášky které jsou v

Bokrokii uveřejňovány jednou
vícekráte se přece jenom vy-

plácejí l'řed časem p Václav I Io

luh který vlastnil obchod na Dva
cáté a II ulici po jedné ohlášce v

Pokroku obchod ten prodal p J
Havlíkovi a to z té příčiny že pan
Havlík četl ohlášku v Pokroku

jeden český hoteliér hledal

dobrou kuchařku kterou po dvou
ohláškách v Pokroku dostal A v

třetím případě náš jednatel pan
Frank Hájek měl ohlášku v Po

kroku za účelem prodeje nového

majetku Tento majetek prodal v

minulých dnech jistému Němci —

Němec česky čísli neumí ale o tom
to majetku pověděl mu jistý kra-

jan který h oním Němcem pracu
je je čtenářem 1 'ok roku a onu o

hlášku četl Jak je viděli ozna-

mování v novinách jako jo Po
krok se vyplácí neboť dnes najde-
te časopis tento v každé domácno-

sti
— Cvičení Katolické Jednoty

Sokol ějslo 1 které minulou nedě-

li odpoledne uspořádáno bylo v sí-

ni Vaničkově zdařilo so nad vše

ehuo očekávání znamenitě Cviče-

ní toto uspořádáno bylo na počest
borců od místní jednoty kteří při
posledních závodech v Plattsmouth
získali ceny Při cvičení místní
cvičenci jakož i cvičenci z Onia- -

hy podali pěkné ukázky svého vý

cviku a dostalo se jim za zdařili'

výkony hojného potlesku Značné

pozornosti těšilo se také cvičeni

dorostu děvčat i hochů kteří uká
zali že tělocviku věnují se s lá

skon Cvičení Sokolek z Oiuahy a

Plattsmouth byla velice pěkná a

po zásluze hojným potleskem byla
odměněna Obecenstva shromáždi
10 se v prostorné síni Vaničkoví
velké množství což světici o tom
že o práci Katolického Sokolu jeví
se v osadě velký zájem ShrouuU

dění bylo uvítáno upřímnými si o

vy p V Váchulein župním staro
stou Při cvičeni účinkovala kupe
la p Herberta Fraňka která sc

pěknou hrou dokonalo všem přít o

milým jakož i cvičícím zavděčila
Večer uspořádána byla v téže síni

zábaa při které rovněž účinková
la kapela Fraňkova Zábavu těšili
se velké návštěvě

- V minulých dnech zahájena
by li ntfii mistuiuii obchodníky

kampaň tt účelem biomadnclie

přistoupení k Omaha CommereUl

klubu tkVkavá ae le koletu psi

desáti lowtnich obchodníků ku

klubu tomuto přUtoupi W bpo
sud přikUnilu t jich aediiUtřieet
ktcii projevili ovhoht ku klubu

přistoupili Meii nituí tuuhtUíme

ntUledujicl krajany i Dr John

Koutský V Vacek John Krel
Josťř Koutský a J K iWdiúř

- V pátťk iniiudčha týdní ve

éer up'iLIH ělenové a ělenkyní
VidcUvaťíttúi klubu Komenský ě

idMitu prvkvapvnku ua man
Mi lUikumil UarAHavy bydli I v

HU rrtti l)i(eat4 uliei pí
loil-ititut- i pťUvliaAl ha výrmM

ivjo k fcň4lku tVJavvuct HemU a
11 ttticnl u tom ra tu vkysti a n
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proudila sc živá zábava a poněvadž
toho večera zvláště pánové měli
dobře "nuštemováno" nepřestal
hlaholiti zpěv Manželé Horáčko-
vi po té před předsedou klubu u

přítomnosti mládenců a drňžičck
a ostatních přítomných obnovili si

manželský slib načež předseda
klubu jim jménem přítomných

dárek a přál jim mnoho

zdaru a štěstí na další pouti život-
ní Manželé Horáčkovi za tento

projev pak srdečně poděkovali —

Po té podávána byla přítomným
výborná káva a zákusky kterých
hojnost dámy z klubu obstaraly
Bylo již po hodině duchů když o

účastníci rozcházeli ku svým do-

movům libujíce si že lak příjem-
ného večírku již dávno nezažili K

četným grutulachn jichž so man-

želům Horáčkovým při příležitosti
stříbrné veselky dostalo připoju-
jeme také svoje a přejeme jim by
ve zdraví dočkali se i svatby zlaté
a diamantové
— Minulý týden navštívil ško-

lu Jungniannovu člen školní rady
Dr llolovtchincr který byl asi
zvědav jak některé školní budovy
naše vypadají a hlavně v jakém
pořádku a čistotě jsou udržovány
Jak so ale sám vyjádřil ku svým

kollegům byl čistotou a pořád-
kem která jo v Juugmannově ško-

le udržována překvapen Kéž by
se tak mohlo říci o všech školách
v městě našem

— Manželé Václav Pavlíkovi

bydlící v číslo 186 jižní Osmnáctá
ulice oslavovali minulou neděli pě
tadvacáté výročí svého sňatku při
ktecéžto příležitosti velké množ-

ství přátel a známých se dostavi-
lo aby na této významné oslavě

bralo účastenství V útulné jejich
residenci bylo živo a veselo po ce-

lé odpoledne i večer Účastníci ba-

vili se zpěvem a hovorem a v této

příjemné zábavě chvíle utíkaly ja-

ko voda Mezitím čiperné kuchá-řink- y

pilně otáčely se v kuchyni a

připravily bohatou večeři na kto-r- é

všichni přítomní si znamenitě

pochutnali Také o trochu toho
moku (lambrinova bylo postaráno
a také o všechno ostatní čeho je
třeba aby člověk měl se dobře a

zapomněl na chvíli na všechny ži-

votní starosti a trampoty Po ve-

čeři "nevěsta" a "ženich" byli je-

ště jednou "okopulírováni" při
toniným p O Charvátem a slíbili

si znovu lásku a věrnost až na věč-

né časy Po té bylo jim jménem

přítomných blahopřáno k význam-
né této události které dočkali se

ve zdrávi a spokojenosti a přáno
jim aby v podobném životním kli-

du dočkali se i svatby zlaté "Od-
dav ky" neodbyly se bez překážky
neboť pana "ženicha" přišla

jistá dáma a "bejbátkem"
ku kterému alo tento ochotně se

hlásil a tvrdil že jc mu tak po-

dobné jko by mu oka vypadlo
Byl ochoten se o ně postaruti ne-

boť takové "bejbátku" ntnohti

starosti by nedulo l'y to jenom ta-
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vedený tento iert Víbltdd lunohu

veselosti Po oddav kách opětně
ptitoimii oddali so xáhavě která
trvala bodně piv půl nov Pii při
IcitttosU stříbrné veselky doUb
se municimu Pavlíkovým četných
blahopřáni ku kterým pf tpjujeui
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