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HAIGUV VYSEK DOSAHUJE HLOUBKY 13 MIL 
Za dvoudenních bojů v Pikardii-24.000 Němců zajato 
NEPŘÍTEL ZTRATIL ZA ÚSTUPU 300 

DĚL A VŠECKY SVÉ VÁLEČNÉ MAPY. 
LUDENDORFF OPOUŠTÍ SEDMIMÍLO

VOU POSICI U ŘEKY LYS VE 
FLANDRECH. 

RUPPRECHTOVO LEVÉ KŘÍDLO U MONTDIDIER 
ZOUFALE BRÁNÍ SE ZASKOČENÍ. 

CELÁ NĚMECKÁ FRONTA VE FRANCII A BELGII SE 
— N A L A M U J E .  

(Ranní bulletiny:) 

Za dvoudenních zápasů v sektoru u Amiens v Pikar
dii spojenecká vojska zajala asi 24,000 Hunů, uko* 
řistila asi tři sta velkých děl, tisíce kulometů, spousty mu
nice — a celý vojenský archiv nepřítele. Dotčená ztráta 
éěmeckých plánů, map a denních rozkazů nejlíp dokazu
je rychlost nepřátelského ustupováttL 
. Britický hlavni voj postoupil ve dvou dnech o tři-

^áct mil a prítomně*miří ku městu St. Quentin. *"4 

Anglická kavalerie obsadila včera předměstí želez
ničního města Chaulnes, dobyla města Resieres, mezi tím 
co francouzské kolony dále k jihu vzaly útokem strategi
ckého středu Roye, kteréžto město v Pikardii má podob-
Sou důležitost pro spojence jako město Fere-En-Tarde-
nois v sektoru Remeše, nedávno Američany dobyté. 

Levé anglické křídlo bylo včera německým odporem 
mezi městy Chipilly a Molancourt dočasně zastaveno, za 
to však britický střed generála Rawlinsona probíjí se v 
před mezi Chaulnes a Nesle, kdežto pravé křídlo fran
couzské postupuje východně od říčky Avre směrem ku 
sektoru Chaulnes-Roye. 

Pak-li zmíněné francouzské pravé křídlo probije se 
v před o dalších šest mil, Hutierova a Marwitzova něme
cká vojska u Montdidier budou částečně zaskočena a za
jetí jim hrozí. 

Maršálek Ludendorff činí zoufalé pokusy, aby další 
tlak u svých boků překazil a vojska svá zrychleným ú-
stupem zachránil. Mezi tím však maršálek Foch vrhá 
své reservní síly proti Němcům jižně od Montdidier a se
verně od Compiegne, aby rozťal levé křídlo nepřátelské 
a rozdrobená tak německá vojska postupně hnal do za
jetí. Podobný záměr měl Foch svého času v sektoru Sois 
sons-Remes, tentokrát plán jeho dá se spíše uskutečnit, 
poněvadž výsek u Amiens je užší sektoru remešského a 
mimo to spojenci v Pikardii blíží se k železničním tratím 
vedoucím za zády německých vojsk u Montdidier roze
stavených. Pak-li Foch zaskočí nepřítele v čas, jeho ú-
spěch bude daleko větší než bylo jeho tažení od Marný 
mezi Soissons a Remeší. 

Někteří vojenští znalci jii nyní předpovídají, že pwi 
ze zázrak může zachrániti Rupprechtova vojska u Mont
didier. 

Dnes celá německá fronta ve Francii a ve Flandrech 
se zachvívá a nalamuje. 

Princ Rupprecht unikne z Pikardie sotva v původní 
tvé síle a na severním bojišti (ve Flandrech) Hunům rov
něž nevede se dobře. Následkem svých porážek u Sois
sons a Amiens musí opouštět i některé zahnuté své linie 
severní. 

Potvrzuje se včerejší bulletin, že Němci opustili celý 
svůj sedmimílový zákopový system podél řeky Lys ve 
Flandersku a že stahují svá vojska též u Ypresu, tedy od 
nejsevernějších svých posic, své doby tak krvavě získá-
ných. 

Situace Němců podél celé západní fronty se horší a 
Berlín své ztráty víc nezamlčuje. Přiznává ztráty děl i 
na mužstvu. 

POLEDNÍ BULLETINY: Důležité město Montdidier, ležící ve výběžku německého sektoru již 
ně od Sommy, dobyto dnes ráno spojenci o strašlivém zápasu. 

Američané zasahují rovněž v akci v Pikardii. Dnes vrhli se na Huny mezi Sommou a říčkou 
Ancre a donutili je k hanebnému ústupu, dobyvše vsi Morlancourt. 

Kanaďané a Australci vzali útokem vesnice Bouchoir, Meharicourt, Lihons a Reinescourt. 
Francouzi ženou německou armádu generála Hutiera od Montdidier ku linii Noyon. 
Britové bombardují vzdálené nepřáteské posice Němcům odňatými děly 380-milimetrovými. 
Ústup Hunů se šíří. — 

BOLŠEVICI ZATÝKAJÍ SPOJENECKÉ 
DIPLOMATY. 

AMERICKÉ VOJSKO V ARCHANDĚLSKU 
UTVOŘILO NOVOU VLÁDU. 

Londýn, 10. srpna. — Robert H. H. Lockhart, úřadující 
generální konsul v Moskvě a šest Angličanů jeho štábu jakož 
i několik francouzských diplomatických jednatelů bylo dnes 
bolševickou vládou v Moskvě zatčeno, jak o tom píše list 
Daily Mail. .rw- * -

Londýn, 9. srpna. — Zástupci Vefké Britanie ve Vladi
vostok^ v Archandělsku a Murmaňsku vydali deklaraci an
glické vlády, adresovanou ruskému lidu, v které se praví, že 
spojenci do Ruska vcházejí s přátelskými úmysly, aby Ru
sům samým pomohli vyvarovati se zkáze, jež jim hrozí od 
Německa. Vojsko spojenců jest vojskem pomocným a nikoli 
anekčním. Spojenci si nepřejí ani jediné stopy ruského úze
mí, aniž chtějí zemi vnucovati nějakou státní formu, kterou si 
lid sám z vlastní vůle má vytvořiti. 

Washington, 9. srpna. — Americký konsul v Moskvě o-
známil zdejšímu státnímu departmentu, že Lenin, bolševický 
ministr president, prohlásil před shromážděním sovětů, že me
zi ruskou vládou a spojenci existuje válečný stav. Cičerin, 
bolševický ministr zahraničních záležitostí, ale pravil, že pro 
hlášení Leninovo nemůže býti považováno za vyhlášení války, 
ale pouhé jen ohlášení, že bolševická strana jest ve stavu o-
branném. 

Z Archandělska došla státního departmentu zpráva, že 
bolševici žádají vysvětlení stran vylodění spojeneckého vojska 
v Oneze. Spojenečtí letci rozhazovali nad městem letáky, 
dříve než-li rudá garda z města odtáhla. 

Dne 3. srpna zatkla kavkazská jízda spojenou radu, jen 
"k vůli její vlastní ochraně" a zatčení byli propuštěni, jakmi
le se v Archandělsku objevil první spojenecký voják. 

Nová vláda v severním Archandělsku jest rychle organi
zována na různé departmenty. Dle informací došlých do 
Washingtonu, bude jmenován velitel pozemní i námořní moci, 
jakož i obvyklá oddělení odborná, ale dle vzoru ruských zem-
stev s vvmítěním každého bolševického živlu. t  

Nejhlavněiší obtíží s kterou se vláda potkává, jest otázka 
potravinová. Žádná vláda se nemůže udržet dokud lid hla
doví a není opatřen aspoň tím nejpotřebnějším. Panují ale 
dosti oprávněné naděje, že obsazením Archandělska spojene
ckým vojskem dojdou do tamnějšího přístavu značněj&í zásil
ky, aby hrozící hlad byl zažehnán. 

• <... ... ..-HSR. <*> * 

i 

T 
> 

;:V , 

Ť 

• MIMÉM 

.  ...  

Německý aeroplán Brity na Severním moři ses třelený. 

NĚMECKÝ TISK VYPRAVUJE LIDU 
STÁLE JEŠTĚ O "VÍTĚZSTVÍCH". 

VELEBÍ BRILANTNÍ ÚSTUP NEMCÚ PO "VÍTĚZ
NÝCH" BITVÁCH. 

HUNOVÉ NESMI PRÝ PODCENOVATI NtPftlTELE. 

Amsterodam, 9. srpna. — 
Články německých vojenských 
"kritiků a zn,alců" pojednáva
jíce o povšechné situaci na zá 
padni frontě, schválně se roz
bíhají, aby co možná nejvíce 
zmenšily úspěchy spojenecké
ho protináporu. Ale stává se 
;iim malér, že si zprávy jejich 
nápadně odporují. 

Tak píše Koelnische Zeit-
ung, že tíha celého boje spočí
vá výhradně jen n,a bedrech 
Francouzů, kdežto Frankfur
ter Zeitung zcela obráceně pí
še, že Francouzů je na bojišti z 
politických příčin šetřeno a že 
na frontě působí hlavně vojsko 
z Ameriky, ač ještě před ne
dávnem jak příslovečný pštros 
před americkou intervencí ve 
Francii, strkala hlavu do pí
sku. 

Někteří žurnalisté pokoušejí 
se hráti na proroky a výpravu 
jí co se stane v nejbližší budou 
cnosti. Rozum jejich obchází 
kolem pochybností, zda gen. 
Foch bude dosti silným, aby se 
mohl odvážiti frontálního úto
ku na novou německou linii. 

"Pakli so o to pokusí," pra 

ví vojenský kritik ̂ Qtmburger 
Nachrichten, "musíme uvažo
vat! o rozšíření válečné oblasti 
na sever od řeky Aisn,y." 

Mezi sbrem chvalozpěvů, 
kterým se velebí "brilantní 
strategický ústup," hraje prim 
Koelner Zeitung tvrzením, že 
jest dosud příliš záhy předpo 
vídati na kterou stranu se váž 
kv válečného štěstí přikloní. 

Generál Ardenne píše v Due 
seldorfer Nachrichten: "Histo 
rie nemá předchozího příkla
du abv "vítěz" po třech vítěz
ných bitvách, neobtěžován ne
přítelem u stou nil, aby zaujal 
výhodnější posice vzadu. Zdá 
se to býti nesrozumitelno (n,a 
každý způsob. Pozn. red.), ale 
svědčí to o znamenitém sebe-
oviádárií, když se upustí od ú-
toku, které by vyžadovaly mno 
ho drahé německé krve." 

Mezi řádkami ale přiznává 
>«e již Ardenne. což jest velice 
zajímavé, že Němci příliš pod ; 
ceňují a špatno odhadovali po 
četní sílu nepřítele. 

Evžén Kalskschmidt. váleč
ný korespondent Frankfurter 
Nachrichten se zmiňuje o vel-

ki'> úloze přidělené Američa
nům za posledních bojů, násle 
dujícími slovy: 

Americké vojsko přestálo bi 
tevní svůj křest ne právě zfe. 
Proráželi všude statečně ku 
předu, ale záhy naučili se re-
spektovati naši palbu ze stroj 
r.ích pušek. 

—o 
VYZNAMENANÍ NAŠICH 

HOCHŮ V ITÁLII. 

československá Tisk. Kancelář 

Washington, D. C. — Stateč 
né chování našich pluků na ital 
ské frontě od prvního jich vy
stoupení dokazuje nejlépe celá 
řada vyznamenaných našich 
hochu. Udílení vyznamenání 
bylo tím slavnostnější, že křížd 
a medaile připínali sám italský 
král a člen panovnické rodiny 
vévoda z Aosty. 

První slavnost taková kona
la se v Benátsku za frontou 
dne 3. července při čemž podS 
leno 8 důstojníků a 5 vojáků 
válečnými kříži a armádní po
chvalou, 

4. července krá! sém udílel 
vyznamenání jinému oddílu a 
to (i stříbrných medailí. 14 
bronzových medailí a 13 váleč 
ných křížů. Přítomný náš gene
rál l)r. Stefanik nalézal se v 
blízkosti krále, jejž po celou 
dobu s ním hovořil o naší ar
mádě « našem národě. 

DALŠÍ AMERICKÉ ZTRÁTY VE 
FRANCII. 

VLADIMÍR RŮŽIČKA Z COLUMBUS MEZI 
NEZVĚSTNÝMI. 
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V 

Dnešní seznam amerických ztrát v bitvách u Marný ob
sahuje celkem 571 jmen a z těch 333 vojínů se pohřešuje. Ve
škeré dosavadní americké ztráty ve výseku Soissons-Remes 
obnášejí 3.758 mužů, pěších i mariňáků a v dnešních ztrátách' 
polovina připadá na brance z Pennsylvanie. Z vojínů z Ohio 
pocházejících pohřešuje se devatenáct a mezi nimi i český 
pěšák Vladimír Růžička, z Greenlawn, Columbus. Pěšák C. 
Cole z Bucyrus, padl v bitvě, slovenský seržant T. Evančík, 
315 Warern ul„ Youngstown, přišel v bitvě rovněž o život a 
pět ohajských vojínů bylo těžce raněno. Mezi dalšími ne
zvěstnými a patrně v německé zajetí upadnuvšími, nacházejí 
se Čechové: Josef Žižka z Lee, Pa., A. Sušánek z La Mott, 
Pa., Jan Jindřich z Copley, Pa., A. Pytel z Lancung, Pa. a A. 
Karas ze Shamskin, Pa. ^ 


