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Spojená vojk írancotmki an

no využítkovatí vhodné chvil

Ježto víecbna pomoc pojj:u mu-

sí být i nyní soustředěna na Srb-

sko ktfré nalézá ve velmi váž-

ném postavení
Situace v Srbsku až doposud

není pro spojence nepíznivá -

z obtíží které způwbeiy byly mu

nedostatkem fttHivn Pozoriost
hluvné budí boji o ižvínsk kde

vémcí marné pakouácjf se postou-

pili Téměř celý nésíí německá

ojska pokouší se v těchto mí

ec dobýti ruských posic ale bez

akébokolív výsledku Vojenské

ype uce na východním bojišti stá

ají se stále obtížnějšími ježto
pudu je následkem silných pod
ímníeli dešťů rozplihlá Vojenští
odbornicí soudí že Němci nepoku
1 se postoupili dále nýbrž zbudují
ni clé frontě zákopy pro přeži-

la o ván I

Pozoruhodná tU írancouxkého

premiéra
1'Vaieouzský premiér Vívíaní

promluvil v úterý minulého týdne
v poslanecké sněmovně francouz-

ské pozoruhodnou I cé v které pro-
bral situací s ohledem na nový vý

voj její nu Balkáně "Balkánské

otázky bylo povšimnuto hned při
zahájeni války" pravil premiér
"dříve než došla pozornosti ostat-
ního světa Bukurešťská smlouva

učínilu Bulhary nespokojenými
Ani král ani lid nemohli se spřá-

telili n myšlenkou ž obrání bylí
o ovoce svých snah a obětí jako vý-

sledku nespravedlivé války kte-

rou vedli proti svým bývalým spo-

jencům Od prvního dne spojené
mocností uvážily nebezpečí takové
situace u hledaly léky kterými za-

hojeny byly by staré rány Jejich
zásadou bylo pokračovali v duchu

spravedlností a vclkodiišuostí kte-ri- t

charakterisovuly stanovisko An- -

glická a arbki xahajria blok zrn

bulkarnké územ i

MÉSTO 8TRUMICA OBSAZENO

Teutonski vojska pomalu poitu
pují k liloým horikým opevně-
ním ítatcčnó irbaké armád

Vojska xpojeneft která po
ní-kolí- k

posledních dní lla výloho
vána v Holnní zahájila operace

proti bulharskými vojsku n u

horlivostí Spojena

vojáka francouzská anglická a

urbuká jii vnikla do bulharkč-h-

území právě acverne od feekyVh

bránic a dle zprávy korrcuponden-f- a

Iteuterovy kanceláře ze Kolunf

dobyla již Milné opevněného bul-

harského menta Strum ica Dle

zprávy z Athén fruínouiski voj

aka která byla vyloděna v Solu-

ni obdržela svfg první krvavý
kent při tteáce bulharským voj-

ákem nedaleko železničního mostu

ii Jludovo Vilandovo kde napadla
armádu bulharskou v poctu 400W

mužu Bulharské délotrelectvo

bombarduj! pevnost Vilandovo

která postavila na vytrvalý od-

por Dle zprávy Exchange tlc-lraff- ií

kancelář! z Athén fran-

couzská vojska utkala s s bulhur-ským- i

u ííiv(íi'li na železnici ve

doučí z Nise do Soluně asi devét

mil é od řeckého pomezí —

Itulharská vláda oznámila že mi-

ny byly položeny podél celého je-

jí pobřeží při moři Ejjejnkém a

('eniém 1'řístav Dcdejmé byl uza-

vřen pro všechny lodi vyjímaje
neutrálních

Narážejíce na vytrvalý odboj
rakousko-nřmeck- á vojska vedená

polním maršálkem Mackerisericni

pomalu prorážejí si cestu do Srb

ska Tcutonské armády jak už

bylo oznámeno překročily řeky

Dunaj a Sávu dobyly Jíélehradu a

nyní pokouší so o postup do nitra

této malá země skrze údolí řeky
Moravy Srbové brání so atatcené

ale až doposud nechali bojovnti
noru svoje zadní voje Nebyl

jéJnéno vážného pokusu o obranu

lVchradu ježto toto tnesto jo Uz

ko ubránili Teutoimká vojska ba

dou nucena proniknouti mnoho

unl do srbského území než navu

zí ia hlavní obrannou linii sel)

ckou Srbská horské posice jsou
1'Cobycejuě silná a budou známe-nat- i

pro polního maršálka
velmi tvrdý oříšek

Cihové dokonale se zakopali a

opevnili v horách a teutonskú ar

mády shledají že je obtížným
vytlačit! jo z jejich posic

Teutoni mohou docíliti ťispěcbu je
nom velkou převahou v počtu
mužstva a silnějším délostřele-ctv- u

Mezitím ale srbské zadní vo-

je jichž úkolem je zadržovali po-

stup nepřátel co nejvíce budou bo-

jovat! proti vetřelcům a hlavní srb-

ské armády očekávati budou posil
od Kpojeneň Kdyby Bulharsko by-

lo zůstalo neutrální Srbové za po-

moci snoitjicii mohli bv se snadno

obhájili ale nyní jejich úkol je

Nový nájezd německých vzducho-

lodí na Londýn

Pětačtyřicet osob bylo usmrce

no a 111 poraněno bombami vrže-

nými německými vzducholoďmi

druhu Zeppcliu které učinily ná-

jezd na město Londýn ve středu

minulého týdne večer čtrnáct z

usmrcených a třináct z raněných
byli vojáci Ostatní bylí občané

muži ženy i dětí Nájezd tento vy-

žádal si větší počet lidských obě-l- í

než kterýkoliv z nájezdů před
cházejíefch Anjflieký lid je po-

bouřen tímto novým nájezdem

vzduchoplavců na nej-vyšš- í

stupeň a žádá aby zaň uči-

něna byla odplata Berlín ozna-

muje že vedle londýnských doků

také město Woolwícli kde nalézá

se velký aui(lieký arsenál bylo
bombardováno a že bombami způ-

sobeny byly velké požáry Počítá

je v to poslední útok až do pří-

tomné doby bylo Bi7 osob usmrce-

no a l'!( poraněno pří nájezdech

německých vzducholodí na angli-

cká města Mezi usmrcenými v po-

sledním nájezdu nalézá se devět

žen a pět dítek (Matní jsou mu

ži Hned ve čtvrtek minulého tý-

dne konalo sc velké shromáždění

londýnského občanstva v hotelu

na Cunnou ulici a přijata byla e

žádající vládu aby zahá-

jila zásadu odplácení a aby linuli-ck- é

a francouzské vzducholodi na-

padaly německá města "Jediný
způsob jiik zasažen může býti ne-

přítel}' praví časopis Globe "je
udeřili jej tuk jak on udeřil nás

bombardovali jeho spící města"
Ve schůzi odsuzovány byly vládní

odklady v záležitosti opatřeni lep-

ší obrany proti nájezdům něme-

ckých vzducholodí "Máme nový

způsob obrany" praví časopis

Standard "ale tento nás nechrání

Vyjímaje větru a počasí Londýn
nemá žádné ochrany proti Zcppe-linů-

Naše obrana ve vzduchu

není doposud na náležité výši" —

Skutečnost že mezi mrtvými a ra-

něnými byl tak velký počet vojí-

nů ukazuje na možnost že Němci

setkali se s úspěchem pří vrhání

bomb na velké vládni arsenály —

Tyto arsenály byly objektem ně-

meckých vzduchoplavců při dři

vějších nájezdech Londýnští cen-

soři nepropustí žádných podrob-

nosti o útoku německých vzdu-

cholodí na Londýn

Anglické ponorky v Baltickém

moři

Časopis Politikcu v Kodaní pí-

še že anglické ponorky operující
Baltickém moři způsobují němé-ckém- u

obchodnímu loďxtvu velké

ztráty Až do přítomné doby po-

topeno bylo sedm němuckých ob-

chodních lodí lak mnoho imHi-ckýe- h

ponorek dostalo se do Balti-

ckého moře lienl známo ale zdá e

býti jisté že Néuiťi ku pozdě polo-

žilo minová pole v Baltiku lni

pravá mei německými a skandi-

návskými přístavy je nvid ve stu-v-

disottfiíiiisaee V posledních

'Kauipaú polního maršálka Ma

ckensena vyvíjí se jenom pomalu
už vítáno je povděkem v kapi-

tolech spojenců Tcutonská voj
ska sice postoupila ak důležitých
vítézství doposud nedocílila l'rv-n- í

bulharská armáda v přítomné
dobé napadá srbské porn-z- í seve-

rovýchodní od Nise přítomného

kapitolu krále IV tra a zaujímá

nyní horské prlismyky právy
získané v min dnech z Níše sdě-

lují že Srbové budou schopní u

drželi se ve svých horských ope-

vněních nedostane lí se teuton-ský-

armádám dalších posil
Jiul-harsk-

á

vojska až doposud nedo-

cílila žádného většího úspěchu a

praví se že Srbové dobyli zpět
Tísana a 1'oukva které' Bul-

haři zaujali dne Vi října Zprávy

sdělují že mezi bulharským voj-

skem velkého nadšení pro boj ne-

ní Bulhaři nemohou zůstati lho

stejnými ku skutečnosti že boju

jí za upevnění mocí nvtho odvěké-

ho nepřítele Turka
Srbsko vyhlásilo válku Bulhar-

sku dne 15 října Přestřelky me-

zi bulharskými a srbskými vojsky
ule udály se několik dní před tím

Bulharsko obvinuje Srbsko že vál-

ku zaéalo ale Srbsko tvrdí že vál

ku zahájili Bulhaři Bulharsko

vyhlásilo Srbsku válku dne 11

října Anglie vyhlásila Bulharsku

válku dne 15 října a byla násle

dována l'Vancií

Z Athén došla zpráva že smlou-

va mezi Uakouskem Německem a

Bulharskem vyžaduje aby
Iňil-horsk-

s armádou o 100000 mužích

učinilo útok na zadní část srb-

ských voj o zatím co něinecko-ra-kousk- é

armády útočit i budou od

severu Německo šinulo unie

na Bumunsko kdyby toto

napadlo Bulharsko Dále nabídlo

sprostřcdkovúní neshod Bulharska
s fieckeni Bulharsku slíbeno bylo
srbské území západně až k řece

Moravě a celá srbská Macedonie

Na východním a západním boji
šti nedošlo v minulých dnech k vel-

kým operacím několiv v bojích

pokračováno bylo téměř na celých
liniích V severní Francii dochází

k bojům nepřetržitě a spojenci v

posledních dnech oznámili celou

řadu drobných vítězství Němci

pokusili se několikráte dobýti zpět
ztraceného území ale byli odraže-

ni s velkými ztrátami téměř ve

všech místech Dle zprávy z Paří-

že velkého úspěchu docíleno bylo
v posledních dnech zejména v lí

Mulluch kde po silném bom-

bardováni dobyto bylo 1000 yar-

dů německých zákopů Také v di-

striktu Artois v Lotrinsku docíle-

no bylo několika pozoruhodných
úspěchů Severně od Iieillon v Lo-

trinsku francouzská vojska dobyla
asi 100 yardů německých zákopů
Na východním bojišti Němci ne-

přestávají dorážet! nu ruské posi-

ce před Dvinskem a pokoušejí se

překročili řeku Dvínu deset mil

nad městem Ale jinde naléznjí se v

Rusové v ofensivě a zvláště v Ha-

liči docílili v posledních dnech

značných úspěchů V Haliči poda-

řilo se Rusům prorazili rakouskou
linií a překročili řeku Strípu Ra-

kušanům ale dostalo se poil a

daUI imstup ruských armád byl

zastaven Vojenští pozorovatelé
mluví nyní a obdivem o účinnosti

střelby ruského dčlostřeleetva a

iiiajs a to že toto vzpamatovalo se

VYLOĎOVÁNl

nik Nícomedía který' vezl W0

tun železné rudy ívédského pří
tavu do Hamburk ii Jedním z

posledních potopených německých
parníků je také Direktor Keppen- -

hayen o J(X'J tunách který rovněž
zniéen byl anglickou ponorkou

Ruxové očekávají nápor na
BcMarabil

Ruský generální štáb sleduje se

zvláštním zájmem soustřeďování
německého a rakouského vojska v

Bukovině mezí řekami Dnéstreni
u Pi litem ježto má za to že urče-

no je pro post up do Besarabie —

Takový nápor je možností neboř

leutonským spojencům jedná se

o neutralitu Rumunska a této sna-

dno dalo by se docílili kdyby
Teutoni vykázali se nějakými úspě

chy v ISessarabíi kterou Rumun-

sko rádo by získalo

Řecko zachová ozbrojenou
neutralitu

Řecká poslanecká sněmovna

byla uvčdomfna premiérem Zaímí-se-

ve schůzi konané v pondělí
minulého týdne že v zájmu lepší

ochrany tečku přítomná neutrali-

ta bude ozbrojenou Tak oznámi-

la depeše Reuterovy kanceláře z

Athén Premiér pak dodul že bu-

doucí Mtiěr ministerstva bude při-

způsoben aby čelili mohl událo-

stem jak se vyvinou a vyjádřil na-

dějí že vládu bude podporována
lidem Expremiér Veuizclos ohlá-o- l

že nikdo v přítomné době ne-

přeje si utvořili mezinárodní ne

snáze v zemi s ohledem na neo

byčejně vážnou situaci Řecká sně-

movna poskvtnc vládě podporu po
tíik dlouho pokud vládní zásada

nebude měnili zásady Vcnizeloso-v- y

kterým dala svoje schválení

"I kdyby neexistovala smlouva se

Srbskem" pravil Venizclos "naše

zájmy zaváží nás k opuštění neu-

trality ježto jiný stát přeje si ti

rozšíření nu náš účet Není

tu otázka mámc-l- i či nikoliv zahá-

jili válku ale otázka kdy válku
máme zahájit i V žádném případě
neměli bychom dovoliti Bulharsku

aby zdrtilo Srbsko aby po té mo

hlo nás impudnouti se všemi svý-

mi vojsky Národní duch nám

praví že je lo v zájmu {ceku y

Bulharsko bylo zdrceno Zvítě-

zí li Bulharsko pak Helénové jsou
ztraceni" %

Tři belgické kapitoly

Nešťastná Bcljrie má v přítomné
době tři kapitoly: Brusel který

zaujat byl nepřátelským vojskem
llavre sídlo administrace zapůj-

čené francouzskou vládou a Lu

Pan ne malé belgické město při po-

břeží jižně od Nieuportu které je
nyní sídlem krále královny a krá-

lovské rodiny Ačkoliv Lu Panně

je v dosahu velkých německých
děl z Dixmude dosud

žádné střely nu město nebyly vr-

hány Praví se že Bavorsko si vy-

žádalo aby nebylo bombardováno
město kde sídlí královna jež je
původem bavorskou princeznou
Královská rodina zaujímá tu víl-l- u

na promenádě při moři obydlí
jaké obývají pravidelně zámožněj-
ší rodiny Rodinu královská vy-

žádala si aby mohla pfoelnteti
bez jakýchkoliv poet Vy-jid- i

li král na koni na projížďku
je mu vojáky salutováno jako ji-

nému důstojuiku Je pochopíte!
né takové opatřeni v malém mě-

stečku přeplněném vojskem

Zbytky belgické armády nalézají
c nvni v dobrém stavu Jsou do-

bře oblečeny u mají dostatek zá-

sob

m-
-

ilivu AinfarU na (UhpoUkém

l'u4 UmU) otiUvaului nvljtt
jKina ř6n4 UfuH (atiiánutul j
kil l'řijw M — 1'flJá m —

Kuuji ht fymiul — iíl4xiJ

M — UJ 1% wukmkj r Msléw

Uxusmovstoll yuéitkmt t jln4
uvřřfjiul 1 caut tm ktJ4 tlr
— ssťlá lili'' polt4 m Uá w

love Maji li úuUij býti !'

oviny lis JminUtrsri uuio
Vtl uiusf jďítovii ním briiti
Oioiiniky uvjul v ja Ulel

l) obno fllotB — jlok řfl

inuu ijavliniiiuty — UmiUrb

iifiiUiiwk tiei m nHjlHiSwi
Ni'lt li eriiínnku j'4t )bm

lll#Jt ilovt dlo toliv kli
hrát fft ! mlO ntukmit u

vořejtiídou ohnu phloii a uím

iiíl H lflkw Ji bu le

( ví' tifl spoWofn 1nnf a

lrniijt na Pokrok Publ Co„

1417 1419 Ho 13 ts Owiha
a

VIA PEODEJ

LACINÝ DOMOV — FAEMA O Vžo

AKUEC1I V MINNESOTĚ hluko íko

ly a lioll o výliorné k cliovu ilutiytlu
inlékuh-ii- i JiližŇi pr&vu oiiit ma

jítel jiiii Josif Vuniiký lJiii(rnut—
liniko Htř Ht Paul Minu — AJ vertí-icim-ii- t

Jl 4c

iuodA se ihned dobAe zaeI
ZENÝ OEOCEENl A UZENAltSKÝ
OBCHOD v silnft Čeťliy oledl-iiAi- oko-

lí v Oiniio OIh ImhI ji ilobřu a vypnula
mi jciliri) jilííiny iicinori v roilnií" —

1'ÍMo Mi: V K Sil llickory Htr (Jmu
liu Neb — AiIvcrtiHcniurit H-3-

DOEUÝ DOMOV — 1'rola o hom
►O ml jejnolio vojína ktý jext le ino

mi a milcl tm v nemocnici a toh

liúvoilu iiiiihí m viliU fsiiiBieul Kaz-

ili ukr so můo vilílut a j újoiln
Nemohli byHtu ani uvilct (aulu Jak by
la pMiiirn ii ii ntojutA himli 4') ukiú
ď lálIO ilíilll lt hliulílll I: oj J vo

i'y vícinořiň potioillí doilav

Ki jrn i) mil od mi-Hl- a míli oil

mne Cena 7i0 Pisto ryehlc v

vám pru jiilnAm Jau ZuameuAčok

(iiovcr Wcld Co Colo — Advirtinc
ment l- - 'lp

FABMA NA PEODEJ — toiedcát
akrů v okrcou Itoonu Ncbr v íimké

nelin mil od ni('nta na ťluin
( reek Vnlleyj 25 akrd pantr abytok
pocl pluhem Pozemek v 1'lum ('reek
Valley jedt rrovna tak dobrý a tak

jako kterýkoliv jiný pórem ok

ve HpoJ Ktfttecli Veitmea éerná pňda
lilínitým ("piidkrrn Stavtiy jnou té

nit-- novfl Cena !)000 akr — $')000
botoví1 abytek na dlouhý řa§ J lt

Plepor Albion Nobr — Advertincmeni

10pd
MÁM NA PEODEJ FEES 39 LOTŮ

v novm pitdavku meai Dorcna a Mar-tlií- i

n inei ') a 8 ul od t4()U do $730
a též 0 domu od $1300 do $3800 nu
inlrnfi aptAtky Níkolik krajanu ni tam
li loty koupili a pHhytky pontavilL
KoupiVMivJ pfihI:iHt ne u: John M

l'ía 202 jiřní 17 ul Omaha TeU- -

hon Pouk ltř
PEODA SE FABMA O 160 AKRECH

— "Ui uitUi od mfsta v ok i pnu Hovil
Neb Tuto jent jednu g nejlepšíi h ín
cm v tomto okresu 100 akru rovnólio

pole v jednom kuse 23 nkrů alffilřr o
otutek tuka a pnstrj atavby a dout vo

tly (l bim pudrobnoKU piíu nn:
Ho% 102 Verdijjre Nobr — Adverti

lt 2i

SEDM PEOCENT vyníkáta
na vuAo ponle uloícné na bi
peóiiou jintotu u liankan líal
ty IiiVřHtineut ( oinpaiiy v O

itte Hptdořnoiit jot inkorj
rovana pod t&kony titu Ň

bmitka a jjt ůprrh Jit atj
lepifm luk tni la byla
žena na xdravýrb áklade--

Nyuíji itiohovitoit jte milti-o-

dollarA Pividondy junu vy-

placeny dvakrita a mk vidy
na I ledna a tvíveure —
HližM podrobnosti na poli liul
dřll y J Kuták nel'0 J C

Ilvt luuvuký t&olupri lUaktra
UeaMy luventfiitnit Cumpany
lirou ml Fluor Peo Ubij} Oma
k Nnb~ AdvfttiťHíinl 3 tf

PŘIJME 8E

ItLCOA 8 DOBRÝ řKKAŘ ~Tl7
ty Iv tli l i

pkn i bii ruliuvém

("ikudiiem nbt- trk prt Dm a ob

tulv t oťyďi fi

llij d- - pi n t v on baduvé hlt4 olt
Itit (jifiit p pftp l4 ty 4 Mii4
" i4U di ' t pt k'viu 4

m b vný Plil w lpn l a
Vifku - AlkfitMiii' ul lí

( ltl ťTK 11 ARY VÁM VliA IV

BíOttY lUINAfttilY í i'uruKU m
" i i !' a ll o liu-- i Jn% Ki tý
lii-t- t jiti t ou a ttt
" a d- "'Ul kl I I p t it(H Ml(

Mt o kdkit k ltl i! u
' l-- ) tHti !i'k h
ilm v l I v 1 da it 14 (

Vl i '-- l:i Jiat ! 1 Jn x%

t l I r 4 ít ittjírtíí k4 li
♦ !"" U utťb
l p lřtsMli n Via #iíl
1 a M t i l Jf A

i V

awf4y i AUtt

HlUMUvi ll DVA lMittKft UM
KUVAftt N 4 uHr4U - k m

"" k4 44 ! d-- 1

ř m nkt ut% iv t
1 I I 'Ul Kaiiaa tv luk
—4itka p

('líc Rusku a Balíc právě tak ja-

ko Priineje Pokusili jsme se zno-vuzřídi- tí

jednotu balkánského li-

du a v souhlase s nimi hledati

jejích národních tužeb
Přes nepřetržité snahy pří kterých
měli jsme podporu Rumunsku Re
cka a Srbska nemohli june získa

li upřímnou spoluprácí bulharské

vlády Obtíže těchto vyjednávání
byly vždy v Sofii Bulharsko či-

nilo si nároky nu čtyřech stru-

nách svých hraníc na účet čtyřech
sousedících států" Po té Viviani

mluvil o lom jaká opatření byla
učiněna aby mohlo býti čeleno no-

vému nebezpečí mt Balkáně kde
Němci a Rakušané za pomoci Bul-

haru ma jí v úmyslu utvořili no-

vou frontu Aby mohlo býlí po-

moženo Srbsku bylo nutno míli
centu skrze Solun a za tím

účelem vedeno hyb) vyjednávání s

Athémimi Tato vyjednávání byla

přirozená s ohledem na smlouvu
mezi Bulharskem a {cekem po
druhé balkánské válce pro případ
útočnosti Bulharska "Prohlaš-

ují" podotkl Viviani "že porušu-

jeme neutralitu řecku n odvažují
se dokonce přirovnávat naši akci k

oné Německu v porušení neutrali-

ty Beljjic kdy svůj podpis učinili
křivou přísahou a uvrhli tuto

zemi do ohně a krvepro-léváu- i

Poměry za jakých šli jsme
do Soluně poměry zu jakých jsme
vylodili naše vojsko u uvít A ní kte-

rého se nám dostalo dostatečně

dosvědčují nesmyslnost takových
obvinění" V dalším pak prohlá-
sil Viviani že spojenci uvážili vše-

chny obtíže s touto novou balkán-

skou kampaní Jsou fo povinno-
sti které velí národní jejich čest

Anjrlie a Francie rozhodly se t!

Srbsku pomoc o kterou
toto požádalo a zajistili ku pro-

spěchu Srbska Rceka a Rumun-

ska respektování smlouvy buku-

rešťské ježto spojenci jsou záro-

veň její ručiteli Rusko se rozho-

dlo připojili se ku spojencům za

účelem pomoci Srbsku "Pánové"
končil Viviani svou řeč "vykonali
jsme svoji povinnost k našemu

spojenci Nikdy před tím soulad
mezi spojenci nebyl tak dokona-

lý a nikdy před tím neměli jsme
tukovou naději v konečné vítěz-

ství " Viviani mluvil jenom dva-

cet minut a jeho řeč často přeru-
šovánu byla bouřlivým potleskem

Francie má 3700000 vojáků
Francie ku své obraně v příto-

mné době má UTfiOOOO vojáků dle

prohlášeni vrchního velitele fran-

couzských vojsk ienerálu Jofťre
ho v minulých tlncch učiněného
Z tohoto počtu je í'000000 Fran-

couzů 700000 Angličanů a nUOOO

llcljričauů Spojenci iiuijí nyní do-

statek střeliva a v reservě maji
15000000 střel

Iulio podd vojnko na Balkán
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značné stíen S Hulharskem kte-

ré může do pole postavili půl
mil-lion- u

dobře vyzbrojených mužů je
nutno počitati jako cenným spo-

jencem Teutonu

líulhaři po vyhlášeni války Srb-

sku vnikli do srbského území ve

třech místech snažíce se pronik-
nouti k ieleasuici která spojuje
NtŠ se Soluni Tato mi

velkou (lůlelitont ježto po ttl jsou

dopravovány Srbům posily &

soby AI doposud iut hulharnkvVh

hranicích bvty pouhé přestřelky a

nikoliv vážné boje le k tťiutu ji-

sté dojde jti V pítetkh dnech —

Stanovisko Herka a líumuuaka k
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stciloí" li dtich žádných jNiiéu ale
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ty aby iiUy do boje isa strsné
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