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ZDRCUJÍCÍ PORAZKA, PRINCE RUPPRECHTA 
Byl zatlačen na 20 mílové fronté v Pikardii 
Půl millionu nejlepšího německého vojska má hájiti Rýn 

FRANKO-BRITSKÁ VOJSKA POSTOU
PILA 0 8 MIL A ZAJALA ASI 

11,000 NEPŘÁTEL 
PŘES STO VELKÝCH A TISÍCE MA

LÝCH DÉL VÍTĚZI UKOŘISTĚNO. 
ANGLICKÝ VÝBOJ MÍŘÍ KU ST. QUENTIN, FRAN

COUZI NUTl HUNY KU OPUŠTĚNÍ SEKTORU 
MONTDIDIER. 

(Ranní bulletinft) 

Paříž, 9. srpna (9:40). —Včerejší výboj franko-brit 
•kých armád v Pikardii provázen byl zdrcující porážkou 
Icorunního prince Rupprechta. Byl poražen na dvacíti-
mílové frontě mezi městy Albert a Montdidier, kterážto 
porážka bavorských vojsk není dosud skoncována. Něm
ci zahnáni byli na vzdálenost osm mil a ustupují dosud. 
Nejde o ústup vzorně uspořádaný, nýbrž o ústup zmate
ný, útěku se podobající. 

Do dnešního rána spojenečtí vítězové pozajímali asi 
11,000 nepřátel, vzali jim víc jak sto velkých polních děl, 
tisíce kulometů, hmoždířů a jiné palné zbraně. Vojen
ský francouzský expert Marcel Hutin od Echo de Paris 
dnes dopoledne referuje, že utíkající Němci zůstavili 
vítězům na pospas ohromné zásoby munice a jiných vá
lečných potřeb. Franko-britské armády za své ofensivy 
dobyly až dosud 9 měst a městeček a několik tuctů vsí. 

Bitva zahájena včera ráno o páté hodině po tříminu
tové přípravné kanonádě. Vrchní velení svěřeno angli
ckému maršálku Haigovi, první armádní sbor francouz
ský vedl generál Debentry, čtvrtý britický armádní sbor 
komandoval generál Sir Henry Rawlison. 

Poněvadž, jak praveno již, přípravná spojenecká ka-
nonáda trvala jen tři minuty, Němci očekávali jen jakýs 
výpad lokálního významu, ofensivu výzvědnou, nikoli na 
20 mílovou frontu se rozvinuvší. Byli tudíž krajně pře
kvapeni, když po tříminutové spojenecké palbě z děl vy
hrnulo se z ranní mlhy proti německým posicím hned ně
kolik armádních sborů. Spojenecké pěchoty obořily se 
na Němce současně od vsi Braches na říčce Avre a bitev
ní svou čáru prodloužily posléz až ku vsi Morlancourt, le
žící 3V2 míle jihozápadně od města Albert. 

V čele spojeneckých útoč. pěchot hnaly se bitevní 
auta francouzská i britická, rozšířivší mezi překvapený
mi Huny děs a nepořádek. V prvé chvíli nepřítel byl pře 
kvapen tak, že na vážnou obranu vůbec nemyslil a buď u 
tíkal neb v zajetí se vydával. Teprv později překvapení 
němečtí vojáci kladli tužší odpor a vraceli se k systema
tické ofensivě. Vzdor opožděnému tomu odporu, spa* 
jenecká vojska hnala Huny dál a ženou je posud, takže 
následník bavorského trůnu, Rupprecht, může dopadnou-
ti tak, jako dopadl jeho kollega smutné pověsti, korunní 
princ ve výseku Soisosns-Remeš. 

Britický postup v Pikardii směřuje přítomně ku mě
stu St. Quentin, kdežto Francouzové skvělými manévry 
vytlačují Rupprechtova vojska z výseku Montdidier. 

Od druhé porážky Němců na Marně nebylo tak dů
ležitého zápasu jakou je dnešní bitva v Pikardii, rovněž 
dokazující, že Němci slábnou a brzy z luhů Francie že bu 
dou vypuzeni. 

Princ Rupprecht ztrácí dnešní bitvou výkvět svého 
mužstva a ani pruské gardy, na pomoc mu vyslané, po
rážku víc odvrátit nemohou. 

Zvlášť hrozné ztráty mají bavorské divise č. 48, 108, 
a 117, kryjící ústup levého německého křídla. 

VÍTĚZSTVÍ SPO
JENCŮ V PIKAR 

DII SE ROZŠI
ŘUJE. 

DO DNEŠNÍHO POLEDNE 
CELKEM 14,000 HUNO 

BYLO POZAJÍMÁNO. 

(Polední bulletiny:) 
Po včerejší porážce Rup-

prechtovy fronty v Pikardii, 
německé zadní voje jsou rov 
něž ve zmatku. 

Největší chaos panuje v ar 
mádě generála Marwitze a v 
osmnácté divisi gen. Hutie-
ra. 

Spojenečtí aviatikové o-
znamují, že nepřátelské záso 
bovací sbory překotně prchá 
jí podél Sotumy za zadní po
sice. 

Dnef . ráno boj byl obno
ven na celé čáře a vítězství 
se šíří. 

Dnes v 11:30 dopoledne 
údery spojenců byly nejmoc-
nější. 

Spojenecká Viavalefie a 
sta Íntevních aut pronásle
duje ustupující a spojenecká 
děla decimují řady Hunů. 

Maršálek Foch pokouší se 
o zaskočení levého křídla u-
stupujících nepřátel. 

Francouzi dobyli dnes v 
poledne Fresnoy-en-Chau»-
see a zajali další 3,000 Něm
ců, takže zajatých nepřátel 
do dnešního poledne je čtr
náct tisíc. 

Němci opouštějí své záko
py na flanderské frontě, 
zvlášť podél Lys řeky, což 
by všeobecný ústup ze západ 
ního bojiště naznačovalo. 

Celkový postup spojenců 
do dnešního poledne činí té
měř dvanáct mil na 20mílo-
vé frontě. 

VÁLEČNÉ VYHLÍDKY SPOJENCŮ. 
NĚMCI BUDOU DO NOVÉHO ROKU VYPUZENI Z 

ÚZEMÍ LETOS ZABRANÉHO. 

ofensiVa gcnerála foche opřena jest o 
• SILNÉ ZÁLOHY. 

MUŽNÝ CIH. 

Washington. — Vlceadmirál 
Sims, jeden ze tří amerických 
námořních důstojníků, nedáv
no pasovaných na rytíře angli

ckým králem, odmítl 
ti toto vyznamenání 
jse mu za to blahopřání od se 

Washington, 8. srpna. — Noviny a neustálém postupu 
francouzsko-anglických armád v Pikardii posilují důvěru 
zdejších znalců válečných poměrů, že spojencům ke sklonku 
letošního roku podaří se obsadili znovu veškeré území, které
ho Němci získali za jejich ustavičných náporů od měsíce led
na. Zejména francouzští a angličtí vojenští přidělenci pova
žují zprávy o velkých vojenských operacích za předzvěsti dal 
ších úspěchů. 

Dnes ráno došlá depeše o novém zajetí 10,000 Němců a 
ukořistění sta děl, zřejmě nasvědčuje, že jsou spojenci pod 
generalisimem Fochem pány situace, ale nikoli Němci, jak své 
porážky omlouval generál Ludendorff, nástupce Himlenbur-
gův. Úspěch jtento umlčí menšinu zbylých vojenských znalců, 
kteří až dosutjl vítězstvím na Marně i v Pikardii nepřikládali 
velké důležitosti. 

Anglický- důstojník, jenž sloužil za války po delší dobu 
na bojišti v Pikardii, vyslovuje své překvapení, že spojenci 
podnikli ofensivu na tak široké frontě a právě v dnešní době: 

, "Zdálo se být holou nemožností podniknouti útok v ta-
fcýc^h rozměrech, ale raporty nasvědčují, že generál Foch není 
více zdržován, pokud se otázky záloh týče, a jeho vojenské 
úspěchy jsou důsledkem, že se dnes opírati může o reservní 
zálohy. Zprávy tyto jsou pro Němce velice zlým znamením 
neb svědčí, že dnes generál Foch ovládá postavení a Němcům 
že zbude právě tak čas, aby se připravovali stále k odrážení 
útoků a sice při nejmenším na dvou frontách. Nápor spojen
ců na německé linie podél řeky Vesly neustává a mezi tím co 
postupují spojenci na frontě Albert-Montdidier, spojená voj
ska francouzsko-anglicko.americká udatně buší do Germánů 
mezi Soissonsom a Remeší a není pochyby, že za nedlouho bu
de celý pověstný trojhran na řekách Aisně a Vesle úplně od 
Němců vyčištěn.'' 

VÍTĚZSTVÍ NAŠE NA ITALSKÉ 
FRONTĚ. 

PÁTÁ ROTA 31. PLUKU SE VYZNAMENALA. 

Československá Tisková Kancelář. 
Z Říma dochází nás tato zpráva o statečném chování a 

vítězství 5. roty (asi 250 mužů) 31. československého pluku: 
Přišel stručný rozkaz, aby pátá rota 31. střeleckého plu

ku provedla útok u "Val Bella". Jednalo se o získání ztrace
ných posic. Naši hoši křepče nastoupili a se žárem v líci a 
rozechvěním v duši, hnali útokem na rakouské posice, které 
jak dobře věděly, byly obsazeny z větší části Maďary a Něm
ci. 

Bylo 29. června o půl šesté hodině ranní. Den rozvíjel 
se velmi slibně v paprscích zářícího slunce. Strojní pušky ra 
kouské jako by tušily nebezpečí spouštěly palbu. To však ne-
zarazilo naše: za deset minut stekli kopec, do kterého za nor
málních poměrů nutno jiti celou hodinu. 

Posádka rakouská zůstala ohromena touto odvážností. 
V panice vojáci i důstojníci zalezli do kaveren (podzemních 
pevnůstek). Naši však nelenili a za nimi: "Kdo je Slovan, 
ven" dali povel. S ostatními nastal tuhý zápas, který ovšem 
skončil našim vítězstvím. 

Ztracené posice dobyty a naši hoši jako lavina hnali »e 
přijmou-^ dál, dobyli ještě starých rakouských posic a dosáhli linie dělo-

a dostalo střelecké, kde se rozpoutal boj se zálohami, rozvíjejícími se 
k protiútoku. Nastalo klání a rubání: Němci a Maďaři, po
kud se nechtěli vzdát, padali pod ranami našich útočníků. V 

Ztráty naše by-
.kretáře Danielse. Očekává se,! 

' o že druzí dva američtí důstojní- úseku tom naši pohřbili sami 900 Rakušáků. 
ci, rearadmiralové Strauss a 
Rodman, budou následovati 
Simsova příkladu. Král Jiří po 
výšil mimo to do šlechtického 
stavu generály Pershinga, Mar 
che, Blisse a Biddla, 
stanovisko zaujme v 

ly: několik padlých a 60 raněných. O velkosti úspěchu na
šeho svědčí kořist: 22 strojních pušek, dva vrhače plamenů, 
dvě děla a 340 zajatců. Následkem našeho náporu musil s 
sousedním úseku vzdát se celý jeden rakouký pluk. 

Z franko americké fronty se hlásí, že Němci na svém ú-
ale jaké stupu za sebou boří všechny význačnější budovy, zejména 
té věci zámky atd. Prozrazuje tak německý sběh jenž praví, že tak 

KAISR POMÝŠLÍ NA OBRANU VLASTNÍ 
ZEMÉ. 

NOVÁ ARMÁDA SESTAVENA BUDE 
JEN Z "ČISTOKREVNÝCH" NĚMCŮ. 

department války, není zná- nařídil general Fink z 
,mo. jeti v jejich dosahu. 

Finkensteinu, aby sapeří zničili vše co 

NĚMECKÉ ZÁLOHY JSOU JIŽ VYČERPÁNY. 

Na americké frontě, 8. srpna. (9 hod. dopoledne.) '•— Z 
různých oddílů německých armád ve Francii jsou vybíráni 
obzvláště osvědčení muži i důstojníci, kteří budou zvlášť ^Tř»> 
čeni a organisováni ve zvláštní armádu*. V nový vojenský 
tvar vzati budou jen muži, na jejichž věrnost se císař a Fatr-
land mohou úplně spolehati. Poláci a Elsasané i jiní do té
to Stráže na Rýně přijímáni nebudott. 

Takto utvořený armádní sbor o síle 500,000 nebude užit 
lt "pochodu na Paříž", ani k náporu na britské neb americké 
linie, ale sloužiti má jako zemská obrana, kdyby se spojencům 
mělo podařiti probiti se až na pudu německou. 

Mělo_li by se státi, což jest dosti pravdě podobno, že by 
spojenci pronikli elsasko-lotrinskou linií, kde vlastně dnes sto 
jí vojsko americké, čelili by vlastně Američané tomuto nové
mu sboru. Jak jmenovaní tak i Francouzové hoří přímo 
touhou přenésti hrůzy války do Německa samotného. 

Nová akce jasně dokazuje, že Němci pozbývají důvěry ve 
svou "lesklou zbroj" p. že kaisr se stará o "poslední věci člově
ka" a obklopuje se po vzoru tureckých sultánů starších dob 
kruhem janičárů. 

Před třemi nedělmi po celé měsíce spojenci ©čekávali, 
kdeže Němci na ně udeří, dnes se situace změnila, čekají Něm 
ci, kde jim spojenci nejnověji uštědří výprask. Válka na se 
béře novou tvářnost a Hunové 'dostávají strach. Vrtkavá 
válečná štěstěna, jež tak dlouho ukazovala spojencům záda, 
počíná se usmívati na spojence. Od shroucení se Ruska jsou 
dnes spojenci poprvé v číselné převaze a meč hozený na váhu 
Strýcem Samem rozhodl již nyní a rozhodovati bude i v ne
daleké budoucnosti. 

Nová rýnská armáda dokazuje též, že moirálka v něme
ckém vojsku jest v úpadku, když kaisr z armády musí vybíra-
ti spolehlivé muže, ač několikráte pravil, že ceTá armáda bez 
výminky, jest ovládána výtečným bojovným duchem. Není 
tomu tak; jest známo, že německé zálohy jsou značně vyčer
pány. Když Germáni započali dne 15. července nápor, měl 
Hindenburg zálohy v síle as 70 divisí, s kterými si chtěl pro-
bojovati cestu na samou Paříž, od těch dob bylo zjištěno, že se 
v poli nachází 73 divisí z nichž 48 byly divise reservní. Z 
těchto 48 divisí bylo jich 16 na bojišti zdecimováno tak hroz
ně. že jich nemohlo býti použito jako vojska nárazového a 4 
z decimovaných divisí stály proti Američanům a sice 5. divise 
gard, 4. pruská gardová divise. 23. a 216. kterým americké 
Springfieldky i strojní pušky tak zle zatápěly. 

Znovuzřízení těchto z dobré polovice zničených divisí pů 
sobí dnes Němcům nesnáze an se pomalu pravidelného, prvo
třídního vojska nedostává. Jest patrno, že Hindenburg povo
lal na frontu kde jakou záložní divisi měl. Z novějších bran
ců má kaisr 20 divisí čerstvých, kterých hodlal užiti k novému 
náporu na anglické linie, ale sotva se toho odváží a musí, do-
jde-li vůbec k tomu, delší doby vyčkati. Mezi tím co Hinden
burg shání nové. hodně vyčerpané zálohy, připojuje Foch k 
své branné moci bujarou zálohu z Ameriky. Deprese na ně
mecké straně zdá se nasvědčovati, že Němci pro letošek mar
ných výbojů zanechají a omezí se na pouhou obranu, při které 
rovněž je čeká kus tuhé práce. 

Chvástavými slovy slibovalo Německo několikráte, že sé 
jediným nárazem zmocní Paříže a že válka skončena bude je
ště tohoto roku. dříve než-li se americká armáda objeví na bo
jištích evropských a přesvědčení spojenců bylo ještě koncem 
března, že zastaví-li Němce, že vše se obrátí ve prospěch spo
jenecký. Německo bylo nejen zaraženo, ale jest ustavičně 
hnáno zpět. Jak to dopadne až k nynějšímu vojsku přibude 
1.500,000 dalších Američanů, lze na prstech vypočítati —i 
válka bude přenesena na německou půdu, kam také vlastně 
patří a proto tvoří Němci Stráž na Rýně, z niž vyloučeni jsou 
jinonárodní poddaní německé říše, Poláci a Elsasanš, | 


