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Ta liponaké vojsko kleté lij-o- l

překročilo Yalu ie objevilo a

potilo hniti 11 v rozprášených

Tak ikoeMo v!i itvl ni
Vilu a tik rychlý 1 lulivý byl ko

eíof ťtok ni ruské posic li
KuiÚvá itiuMti kiutilikli ké NtHké

1 raněné na bojišti
Po boji ihnej vyslány byly čely

k pohlbenl tiiikýih mrtvých jíl
byli takopáoi do tcml tam kde

byli naleicoi smi by byli i

Na hroby Iapooských
padlých vojínů šustěny byly
malé dřevěné desky na nichl a

byla jich jména a jich dů-

stojenství aby po válce mohli býti

přivežini do Žapoou a tam ulo-

ženi k věčnému odpočinku

Unm Jsl to líné čínské mitlo

it lirokymi ulicemi l kmitanými
domy Odtud iičlol lak sváni
manjitioiká cvili do Pekingu
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Podél celého itvpmího břeku

řeky toskládá ie linie příkrých pa-
-

UkaAaf

lftt aiiml ii iai um

M art1 !" k ♦ ►" X

i lnl iknl ( ♦ IMI
k ili t ♦'lamí IM-a- l '
i Mttrol ! k )!

M H IM pM M kWM HlJlkl
f hť k 'f pr Kwloat' lan
tmi lb(i obliim aiaím
jll-l- l kk JI KMI fvmbotktkk

IlWk

)lmn Ml kouř' k milí
Mi aa arami " ortar" W Ma
al TM V "atH"! llk f'
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tfc0 alklltt " Ok tM k'kf Ulil V celku i 1 raněnými padlo do

rukou Zapoocům 400 zajatých

Palba iapooských děl obráccoi
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Omaha Neb

všechna poškozeni
1

jeho dosahu nemůže vydrželi láj
oá Živoucí bytost

Wiiu skoro celá armála byla ni

pochodu k Yalu a jediní pluk
gardy generál Masegava a

prapor jiného pluku ho doprová-

zely První divise byla umístěoa
ve VVižu držíc střed žiponiké po-

lice Druhá divise vedená gen
Nilim stála na levém křídlu gen

Inonye s dvanáctou divisf stál 01

pravém křídle aad Wižu

Zem se chvěla tak strašlivá Jedenácté státní závody sokolské
byla nyní střelba z oboo stran v Ornaba Neb

Omaká Neb 8 Června 1904 Na obou Hranách zněly polnice

vířily bubny Rusové stříleli rychle Posledol státní závody sokolské

ni it doiniti ie proveden bil
viernl Zvláltř ttmlouvila tt
kroulenl kůlely Sokolrk PIHU
moulli mistrný t Sokolrk Umí
ha a tei i nevětl ni Jlrnl vtbu
tlila pronná cvičeni províjeni
loufiini ni 30 liřkaml a asi to-

lik! lák ' Dívky cvičily 1 pri-pórk-

a I oii 1 činkami pohled
na ladné pohyby mládeže byl
přímo unášející a nadšené obe-

censtvo nikterak neikrblilo hluč-

ným potleskem Procram ukon-
čen cvičením na nářadích l
provedl dorost 1 Sokolové načel

nastoupen tpáteční pochod do

Sokolovny Zde podána hostům
večeře Po 8 hod lelci lettui
ný počet obecenstva by přítomen
byl akademii Program sestával
z 11 čísel z nichl nejvitší pozor-
nosti ovšem těšila te slavnostní
řeč prof B Simka jeni tlovy
prostými nehledanými poukázal
na důležitost spolků sokolských
m itrinky (!?ného vývinu i tc
stránky národní Vděčné obe-ceos- tvo

několikráte přerušilo oblí-beoéh- o

řečníka hlučným potles-
kem Dále velké pozornosti těšily
ie dvě nové skladby prof B Pecli

jež p Jan Svoboda doprovázen
orchestrem mistrně přednesl

Pěvecký odbor zapil zdařile dva

ibory tlč T Bou&ková B

Jiblečnfková rozkolné zpěvné
ďuelto a ipolečni 1 pí Tiucheoo
vou překrásný trojzpěv Též

prof B Peci přispěl ku zdaru

programu rdířile pochopeným

přednesem barylonového kola

"Zpiv S'ovanů" Pí E- - Band-ha-jerov- á

věnovala přítomoým
Sokolům a Sokolkám vřele procí-

těný proslov Rivněž p Josef
Kunei zalíbil se přednesem sólo-

vého výstupu "Honzík 01 posv-

ícení"

Program zakončen oznámením

výsledku závodů jejž neváháme
se čtenáři svými idéliti

Vylit oJdlttnl

a doiti duble aia mno náleží doet již minulou! RozjeliNa pCdí Nzbkasky si patrné
nedaří reorganiiátorům hera rychleji a ještě lépe a tatoPro část dělostřelectvi zvoleny se již domů do všech částí Ne

braaky závodníci Sokolky a Sozhoubná střelba byla nejikvěleŽAPONSKO PRV 81 PODRŽÍ PORT

kolové již podílu brali na sletuSlm důkazem statečnosti ruských

obhájců ale statečnost ta jedině
zde nedostačovala Rusové nebyli

tomio kde v čestném turnaji
ukázali nám pokrok u výcviku
svém tělesném Poprvé tento-

kráte připuštěny k závodům též

Sokolky a dorost a jak doslýchá

připraveni na takovýto zápas a

vzdor statečnému jich zápasu ky

nula jim porážka Palba jich po-

malu ustávala a konečně přestala me jen ku prospěchu celé věci

Uo v Běml ntptáttltkl vojska

poullvijl oerlr pli třetnitl jut
t0m othtomělini nrboť tt
k tomu iipotfbl itititnonti a

smuliloMi itoii e vytDimroávtjl
Kuiové i žponci

Bryinova platforma

Kdl Hryin v Chicagu strhal
tak ostře prohlálenl iiiJ jež
učinila demokritická Mátni koa
věnce v New Vorku kteréžto pro-

hlášeni ostatně bylo přivou poli-

tickou limonádou bez síly a bez

chuti tu americká vtřejooit oče-

kávala že Bryan k nebmské
státní konvenci demokratické vy-

pracuje platformu v niž se posta-
ví na rozhodné stanovisko vůči

mnohým nyní předlébajícim veřej-úýi- u

olíikím avšak v tom ohle-

du byla zklamána Platforma

Bryanova má mnoho slov ale ne-

obsahuje v sobi dokonce nic no-

vého Marně hledáme v ní nějaké
nové zásady al ta to nalézáme v

ní nadbytek "kritýgrovínl" kte-

ré jest oejcbirakteristějšl vlastno-

stí této strany Rozumí se samo

sebou Že v Bryanovi platformě
e trhá republikániká administra-

ce a to bez špetky spravedlnosti a

takové trnáof bez skutečných íakt
vzbudí v každém spravedlnost
milujícím občanu jen odpor Tak
ku př se v platíormi tvrdí Že

vládní pokladniční odbor byl pře-

dán do rukou finančníků za tím
účelem aby Roosevelt získal jich
politickou podporu a dále že prý
úřadovna generálního návladního

jest dominována trusty Presi-

dent Roosevelt ie v ní obviBuje
že překročil hranice ústavy tím
že otázku paoamikébo průplavu
ukončil tak energickým způsobem
nu zkratka platforma nenechává
na republikánské administraci po-

ctivý chlup
Bryan se ve své platíormi dále

přimlouvá za to aby dán byl Fili-

píncům bez prodlení slib že jim
bude povolena neodvislostjakmile
to poměry dovolí na ochranné
clo veden jest v ní opit ten starý
známý útok a kdyby skutečně
mělo jednou dojití k tomu a clo

bylo upraveno dle myšlénky de-

mokratů byla by tím zasazena

opětná rána našemu celkovému

Žaponci byli mistry situace mistry sokolské

Již v pátek z rána vzdor nepokud se týče množství děl ry-

chlosti nalby a jejl účinků

Když ruská dělostřelba ustála
vlídnému a takabooěnému nebi

tu pomalu také žaponské baterie
zřítí bylo jakousi slavnostní svá-

teční bychom řekli náladu v če-

ské Čtvrti naší Téměř vŠichai
obchodofei čeští a í mnozí občan'
věci sokolské přízniví t radost

přestaly střílet a v údolí nastalo
ticho jakoby žádné války ani ne

bylo Leč trvalo to jen asi tři

čtvrtě hodiny a ruské baterie opět ným kvapem ozdobovali příbytky
a obchody tvé vlcs méně vkusně

krámými naSimi barvami národ

zahájily palbu a hned na to ža

pooské jim ae zdvojenou lilou od

povídaly Dvě ruská děla umě

sténá os vysoké skále byla poško
ním! i americkými dokazujíce

byly kryté poiice oa břehu řeky
ale větSí část byla umístěna tak

aby il nepřátelské itřely nemohly
dostihnouti Dělostřelectvo sestá-

valo většinou z polních dfcl systé-
mu Aiiskova a z velikých houínic
Pouze jedoa divise měla horská
děla VSechna děla umístěna

byla lak vhodně aby mohla zasy-

pu! granáty všechny ruské posice
oa vrcholkách pahorku a aby byli
mohli tomuto ohni Žapooskýcb
děl odoliti byli by museli Rusové
zřídili opevnění podél všech vr-

cholků ale to bylo opomenuto
Pouze jedna bradba rozprostírala
se po délce jedoé míle od čiulien-čeog- u

vzhůru utvořená z kamene

a obházená hlínou Na jednom
vrcboli příkré skály umístili Ruso
vé dvě polní děla a další byla
nmístěoa podél zmíněné hradby
směrem východním k řece Ai

Jedni bsterie ruiki byla západně
od řeky Ai a poněkud dále stály
tři ruské baterie To byly všechny

přípravy které Rusové vykonali k

odražení přechodu Žaponcú přes
řeku Yalu

Žiponci odhadují že proti nim

tálo ioooo Rusů ile odhid teo

jeit přehnaný Jak ie oznamuje

byl u řeky Yalu aai před týdnem
generál Kuropatkin a teo nařídil

aby gen Zsralič nekladl přílii
tuhý odpor Žapoocům píi pře-
chodu

Dne 36 dubna časoi t rána
oddělení 6oo Žaponců od císařské

gardy bylo vysláno lby vytlačilo

tak že váží ti hostů již zičili
zena a musela přestat střílet To téhož dne ie ijlžjěti Uvítací

výbor tokolský celý den byl v pilbylo konec dělostřeleckého toubo

je 1 bylo to zároveli důkizem bil

žící m ruiké porážky Nejlépe
umístěna jich baterie byla zničena I Cktotoo íno na rlem káladf Omaká IT

né práci uváděje 1 vykizuje byty

přijedšfm hostům Přirozeno že

středem vcikerých kroků a prtcl
byla Sokolovna a jest nám vzdáli

lx! S mi WlltiD-IOIo4- a

a levé křidlo ohroženo a bylo pa I arcbornoa eug r vla náfdl Wllfn

h)M sicr i i

třt rkkkř rJír tni
Kam ilufv člověku ol JNná

aisytra aenl dopoiuJ
my i dálky opět dělo Mírná

tit vibutea drivčl ititf I'" '
vle tlidké mul visiony

jel rorplsikly ie v bubliny

t tcch Lucpy ttria Jin! txszf
v děl tchl i moll hlublovi
jak v křečích trnitá ivěl s ts
vídán tygrům krve ni poipis
Zdi MH stol a Um Hutí

boj Aiit to i Evropou
ni dávné vpády myilil nutí

kdy divokých hord potopou
svět úpěl chvil ie v táklidech
na div čekte nebeský

kdy křesťanstvo v starých řádech

svou pěsti idrlet Sobiski
neb v zástupy tisíců hlav

pod Hostýoem slet Jaroslav

ZJa nejsou věru dnet oám k

smíchu

ty vlečky míru kongresy

když z práce ducha bez ostychu
svět kdy chce válka vyděsí?
Proč o století zpátky celé

má člověk zvržen býlí zas?

Proč íratl vytolti má směle

co mudrců mu věštil hlas?

Coi úloh vy 8Uch oeni dost

pro celou lidstva budoucoostl

Hned po ruce jsou miliony
tu vraždy novým přístrojům
leč nešťastných kdo spočte stooy

jichž kletby vzletí k nebesům'

Což není třeba— kam zrak bledne

tam ztiiit hlad tu zdeptat zálť

lam zahřát prsy matek ledné

a prostřít nad vie lásky plášť
do žalářů vjlt do doupat
chleba světla i chlebem těli dáli

Což césirů dŽioKÍícháoů
dost jeStě není v dějinách?
Nič zdírit lidstva starou ránu

již trpěl Kain již prvnf vrah?
Ú snílkové jak vám jest nyní?
Zas mlhou ztlt vám do světa

zde kultury vle dobrodiní

zde křesťanská jo osvěta!

Či ilepý odzmk prokletf
též nové oeie itoletí?

Otázky marnél V nic se řítí

jak litin liditvu zihudc

vzplá lelem stirý boj o žití
a leplím člověk oebude
Sám vinen vlím dám nemá síly

hráz vztýčit tvému tobectví
dřív nestane až u mohyly
ie zkrvácený pripor itaví
kam laciná li betla psal
by vnukům leplím ie býl zdil

— Jaroslav Vrchlický

Na jedné md dott

Štínički: Ten kongresoík z

Utah ie doml do pěkného Irublu

ie io oženil t pěti ženskými
Slepičku To věřím Můj britr

doilil te do pěkného trublu a ože-n- il

te jen t jednou

PrenátUdovany" uboiák

Tramp: Paničko já jsem ten

oejtronásledovanéjlf ubožák oa
vili
Panički: A co pak máte za

trutl?
Tramp O kteroukoli íarmu

teď zavadím každý mí oabfzf práci
práci práci!

Zizobiný: To je ivitá prtvda
že ítéitěni zaklepá na dvéře kaž-

dého človika aipoB jednou
Smolař: To je možoáale když

klepala u mne to musela mít na
rukou rukavičky protože jsem ji
oeilylel

Už te začíná ta vařit

y politickém kotli zoovt
letot pro demokraty
budoucnost zii trny chová

Ubohá to věru urana
kam to až dopracovala
že ie zat do vleku trustů
a kursovních kiálů dala!

Kdo by věřil Parkerovi
a v platíormi frázím novým
kdyi je známo že je chudák
kandidátem lielmontovým?

Ať postaví tato Hrana
Cena ďábla ve tvé čelo
tu by viechoo k ttejným koncům

jak zi Clevelanda ipělo
Demokrati li inad mylif

čti že vleeboy rány zhojí
mýlí te viak neboť ohni
rpálené te dít! bojí
Proto tiké marný jsou ty

předvolební jejich kličky
voliči te oedtj' chytnout
letot na ty Jich vějičky

Roosevelt a vítěsitví skvělé
to bude jich pevné heilo
to ti přeje z duie vřelé

by te celou zemí neslo
Eminuel Pyiílvor

přenelťaitný tvěti tvor

'Itloapkk Wllbkf 171 bo4o S sa tt
Ríbk Okkakk IM IMO k„Jk

čest Sokolujenž nevšedním vku-

sem vyzdobil stánek tvůj z veočl

tmo že by bylo nejlépe uito ipiti
tak rychle jak možno leč to ie
neslilo Dne 30 dubna skončit

I trmt fík hrnuli ¥ rinla Onlu hod 6

t erk V ftllii 1 KraJICkk Orhi II HO

brník

I Mnu kk brdUíh F Alba Onaha M 10
úspěchem Zapooců na všech itra
nách 1 generál Kurokichtěje zan
diti oepříteli co nejtěžšf ránu rot
kázal tvé armádě aby v noci pře

a zvláště uvnitř K večeru boitili
již naše Praha všechny závodníky
a když zahájena byla v Sokolovo!

po 8 hodině schůze závodníků a

toudců tu kolem 300 010b bylo

přítomno Schůze odbývána byli
ve velké dvonol Sokolovny

jednáno v ní za předtednictvf
Sok Rud Havelky výhradní o

kročili řeku Yalu Noc byla líce

bodli 1 cnk P I fiala Omabk M bMl

I ckn kk koni tk III P I Hala Osáhl
M4 bodl Mak f íllki Omaha SI V budk

I Mki Ba koni kk 141 H Pro bika Omabk

MIH boo t Mno J VukH)nWllinr Sodo

I um kk akk do tfl WCkilonpbaWIlH4
top t ptleit t mo li Prclaka (mal

I top t pSk
I emia kknk do dilky II Prh4k (rniabt

IT Mp ii pilu: Icbb W('balotikiWllkr
17 auo to pklrl

I cesa u aknk Ijíl E4 fracka Wilrnr

měsíčná ile mlha zakrývala žapon
tké pohyby

Arthur Dříve bo viak bude mu-le- t

dobýt ne?

Obyčejní ten človík jehož stí-stin- a

zahrnuje svými dary říká

že neoí štěstí oa svítě

NtKTIkf LIDÉ NAKLÁDV' TAK NE- -

rozumní se svými penězi jako

nakládají se svým časem

Dollar ušetřená jest dollar
vydělaný a mnohdy dollar nepůj-

čený jest dollar vydělaný

V Mandžuksku začíná nyní de-Šti-

saisona To tam asi ům

brzo poteče do bot

Z VtrStNY americký naroď uzná-v- í

že Roosevelt jest skutečně

nebezpečným kandidátem - - pro
demokraty

Diplomacii obyčejní lže ali
ruská diplomacie mluvila pravdu

když tvrdila že Rusko není k

válce připraveno

JE TO VlVUť POPLATSÍCI DOOA- -

vajf olej k namazáni té neb oné

politické mašiny a přece pří řízení

její mají pouze nepatrný vliv

V NEBRASSKÉ DEMOKRATICKÉ STÁTNÍ

konvenci bylí sice přítomni také
někteří reorganisatoři té strany
ale ti zalezli pod lavice aby je

nebylo vidět

BURSIANE V NEWYORSKÉ WALL

ulicí se diví naříkají že se tam

lidi už nehrnou Bezpochyby že

zkušeností z posledních několika

let (moudřeli

BRYAN ZVÍTĚZIL SICI V NlHRASCE

ale v St Louisů se zásadami svý-

mi nezvítězí neboť tam větlios

demokratických delegáta bude

tancovat podle pískání cleveland-sko-belmontsk-

píSťaly

Kdo bi mebyl spokojím s nvníj-if-

zvýlením ceny tvrdého uhlí

ať jen "nekikuje" nahlas aby
pana Baera který je

stále jetté agentem pána Boha

a proto na obyčejné smrtelníky
fouká

Jedno jist v nastávající volební

kampani jisto a sice že "Žim'' K

Jones který prohrál dvě volební

bitvy pro demokraty nebude ten-

kráte generálem té straoy Ale i

s jiným generálem demokraty ne-

čeká nic jiného nežli porážka

Pakli čiNviNtf mravenec jkst
opravdu tak niíhým nepřítelem
bavlnového pilousi jisté zastane
zachován ve vděčné paměti jižní-

ho farmeritva a bude spí Se zaslu-

hovat! aby mu postaven byl po-

mník nežli zasluhuje některý ni-

čitel lidakých života

Hlas svědomí se projevil onehdy

Bylo patrno že Kuroki chce

přímým útokem ruské obhájce u

doliti V neděli krátce po ieité
hodině žaponské biterie zahájily

tobotních závodech a pořadu jed-

notlivých cvičeol Schůze protá-
hla ie ai ikorem do 12 bodiny
ničež účatlnfci odebrali ie do vy

iiopt pklut t enk W cbafoopkk WMlMf

průmyslu trusty by se tím viik
nezničily neboť silné řioinčnl

jich postsveol dovedlo by je za

chránili kdežto menlí průmyilol-c- i

byli by nejtíže postiženi zíve- -

palbu ale z ruiké Hrmy nedosti

kázaných bytů by posilnili teto se jim odpovědi Pitroě že

nepřítel čekal oa útok žipooskédením demokratických 'nauk do
našeho národohoipoJářského ty
sternu

klop I pkle
! muk Kk rrbául A II konla W Cbaliikpka

WIHr 7aVp cani HViUk Wlllnr

mm eddtunt
I íiUioi ni na rm báladl lcbi:lcr

7i bedl: 2 fni Omabk 7t I 10 Ik1í
I phxwrnm umu ka vln káradl ) tUk

IWbuřlr Iií I 10 bodá f caiio Akbik Plab
Vbal-- r IM m ICl bod a

I cok uk krktdl Ant Pak Ikborlar

pěchoty která ie blížila v linu tři
míle dlouhé Dvanáctá divise byli
oa pravém křídle gardy ve itředuPlatforma se přimlouvá zi za-

vedení osmihodinové pracovní
a druhá diviae ni levém křidle

spánkem ku zítřejší práci V 10

bolu již čatoě z rána bylo v Soko
lovně živo Doitivili ie závod-

níci a započato te závodním cvi-

čením Určeno bylo lice odbý
vati závody v míčovém parku

ježto však půda tamtéž přilil roz
moklá byla a zatažené nebe kaž-

dou cbvfli zdálo te novou vlažič-ko- u

obdařili zablácené pozemky

Girdy 1 druhá divise počaly hoáti
útokem v stejnou dobu asi o 7

bodioi Obě divise musely pře
11 I 10 tKda z cnk tm Palrk Kbkrlar V

bod a

I trnut na bradlaíb P Rubín Sokth Omaba
W bjdb cnn Jallaa Naad WIIImt WS 10

kročili řeku Ai lby ie dostaly
poblíže ruské posice Netrvalo to
dlouho a blížfcí ie Žiponci do- -

RusizKurita Peotooový most

nebyl ještě dohotoven Na ostrův-
ku nslézalo ie pouze milé odděle-n- í

ruské testávající z 45 mužů od

od 32 východo sibiřského pluku
Tento hlouček apozorovil Žipon-c- e

blížící se v loďkách a zahájil
na ni ostrou palbu klerá měla

dobrý účinek Žaponské lodice

blížily ie však vzdor tomu ke bře-

hům ostrůvku a jakmile ie octly
poblíže nich tu vojáci vyskákali
na břehchtějfce doatihnoutí ruiké
oddělení jež mezitím všik vsedlo

do lodic a rychle ie dostalo na

druhý břeb řeky a odlud počalo

opět střílet! po Žapoocfch jíž
ztratili v celku v této srážce 36
mužů- - Nyní teprve počali Žapoo-c- i

Havěti mott a o deiáté hodině
ranní pionýři měli již lestaveno

i 44 ysrdů tohoto mostu
Tu pojednou t ruské stnoy za

hřměla raní 1 děla granát za-

hvízdl vzduchem a rozprasknul ee

nedaleko mostu Za ní následo-

vala rána druhá a třetí a ty střely

nucen byl náčelník odbýti část

závodů v sokolské sfni kdež cviitali ie do dosahu ruských půlek
a tyto počaly metiti záhubu v po

tupující řady Do těchto drob
oých výstřelů mísilo ie houkáni

žapooskýcb děl Tato itřílela přel

čilo ie také celé dopoledne oa

hrazdí bradlech 1 koni oa dél

Píeiákem zvolen Sok Rud Ha

velká K poslednímu vysušila se

poněkud půda a odpoledne závo
ďy odbývány byly v parku za ne-

patrné návštěvy obecenstva Zá-

vody protáhly ie iž do Jí 8 hod

hlavy postupující žaponské pěcbo

doty což jest pouhým chytáním
hejlů na vějičku neboť vláda a

koogrei nemohou zákonem po-

kud máme nynější ústavu osmi
hodinovou pracovoí doba uitsoo-vit- í

To jsou asi hlavní zásady
Bryanovy platformy a každá z

nich jeit starým známým obleče-

ným v nové roucho slov
V národní konvencí v St Louis

bude asi platforma nebrisská a

platforma newyorská předmětem
boje Radikální křídlo demokra-

tické strany vedené Bryanem bude
naléhali na to aby národní demo-
kratická platforma byla zbudová-o- a

na zásadách vyslovených v

platformě a konservitivoí
frakce vedeni Hilletn bude itáti
oa tom aby byla upraveni dle
zásad newyorské státní platformy
jak věci doiud itají konzerva-

tivní frakce bude míli většinu

ty Rusové v této chvíli okázali
své znamenité vlastností vojenské

badk

Ic-n- k Bk bani na lir P Krk (mba
37 bodl ráno Akto E ! Oaabt lut
P- -k Ickaylrr M bodl

I mm ki kml a 411 Jut cbirlr
ai lOkoda S mih Aklua Iviak Icbnrlar
bodl
I ckk na kkuk do Tka Ant Křo' Onaká

Itiopi palae: fia Ant Pifek Hfbtflar
4 llavj t pakt

I urta m akok do 44lby Ant Kř-f- ik Oma
ba 17 Ku I pal t cn mi Ifi4k0mskk
17 atoplpabl

I tkk kk ikkk o lr'l Antm KMmk Onabl
I ttop t PtW t ckk Aalnv řk tohliln
i auip palci
Ima na vrblnl 14 Ib knl tm Harlol

Omiba II lOboda tfun P Vomfka So

('klik IS HO bodl

řfil tddlltnl
I (ť" eena sa vlna iiifidi l bulr

tm ! bodl í S eoni (Hnibi tw% Mtt
I plikornr eon ni la náPidl

IrbarUr im(4 Bfrfij f uiria (nlo Rarť4
Omaba 17 Vi bodu

a leiich oJvaba zúploa te rovnala
odvaze jich nepřátel 1 Žaponci večerní kdy nantoupen zpitefoí
nemohli zlomiti jirh palbu neboť

carovy děli bojovaly jako hrdino
pochod do Sokolovny kdež do-

stalo se vyhladovělým závodaf-ků-

večeře a oLčerslveoí Na to

odbýván za zvuků Kořitkova or

vé Nikdy žádní vojáci na ivělě
nnkklí v!lí odvaha a pohrdánídopadly zrovna mezi prirujícf Ži- -

imrti jako Ruiové v onen den a chestru taneční věneček jeoz poponce Ruiové měli tak toime-nit- ě

vyměřenou vzdálenost jakoby sám generál Kuroki druhého doe
se vyslovit ie bojovali 1 největšf

tmi až daleko přet půlnoc Při

tomto čteny telegnmy došlé z

Bruna a Crete Telegram z Brunaodvinou a že byli ctí pro jich Ieink m bri1 i Icbaldf Srbarlar %

iBúrou a granáty jích byly by ipů-obil- y

Žipoocům veliké škody ti
vlak mezitím uprchli a hledali

úkryt na břehu Po desíti minu

bodl S cana i Pifek Ikailor M bNltAť li vlak oárodoí konvence
I tn o na brmdlack i Kekaidt Ncbelr m

zněl: "Mnoho zdaru k ttátalm zá
vodům Duch Tyršův veď vát k

MIIIUVTVIUV ISUUVUI VUU HJI~:
sourské zákonodárný Poživ při

jistém banketu trochu více vína

bezstarostné usnul a tu ooiedoou

vlast Ubozí mužíl Mnohý z nich

odpočívá nedaleko kde klesnul v

fibtém boji a nsaohý z aicb s
přijme jakoukoli platformu zůsta

tích rmké 419 př:!s!9 siří!:! siáve! INa zdar! Těl Jed Sokol
Žižka Telegram z Crete zněl:

"Nemohouce být súfastuěoi závo

nu at In "

Větiioa amrirfchf národa se

nedá chytit ani na trhavou plat-form- u

Bryioovu ani na limoná-

dovou platformu Hillovu protože
jedna stojí za osmnáct a druhá za

dvacet bez dvou

Vítězství Kuroklho o Yalo

dů přejeme borcům mnoho zdaru
Na zdarl Těl Jed Sokol"
Ani neděle nezachovala te k

Sokolům lépe počati bylo nepří-
znivé a nebe celý den zamračené

Dopoledoe dokončeoy byly závo

úly rozdrcenými lež) v žapon
ke nemocnici zadržuje násilím

vzdechy bolesti deroucí ie mu ze

rtů

Boj trvil dvě hodiny a Žipsnci
nalézali se itále ještě u úpatí pa-

horku ni písku pomalu ale stálo

postupujíce v před Ruiové na

tyto řady sypali dešti kulí ale

jou-l- i Ruiové atatečoí jsou též i

Žapoací a tito ae nenechali zasta-

vili ač sta jich bylo zatíženo

vražednými kulemi Ohromná lila

dy nižšího oddělení ve skoku o

tyči a tkoku dalekém načež rozeJak jt popitujt ntjpřidnfjll vileínf
ili ie všichni k obědu by v čatdefitovattl O K Davii
dostavili se k tlavooitoímu odpo
lednímu průvodu Jii po t bodVc dvoudenní bitvě rozviouvií

bodli I ao Kalí Jnmmi( Prtra tt ! !S

Mu
I íink na koni III tnu Hirtol Omiba

I7M tedu S ewin 1 lYhaldt Mthiflir tl'4
bodl

I emii ni knal ni d4l i kVbmldl Ickiflir
bodli f tmu i Ilolnb 1 pifek Scbirlir

a no budí

Závody Sekoltk

I pfelionio ran Sllnt laont Omaká
SI 1 10 kodii f tma MarU Oakkk R
HíIttM PlaMiaoatk Ml I II k"di

I mi kk ikok 4o fffe M Raont tlaaka
I atopf Id pakl S eand Maria cknl a)aakk
JmIi fttobodk PIiIUbmUi I pf I pliti

I Ml na proaimlk Kiall Ilak IhiI
Omkkk ♦ M bodm s Mk Aina lokkiple
Oaaka l S ie budí

I Mna M kroafeat klfeljr PutUamootk
I mi proktncTtk loik Omaba
I tai m rkj Oakbk

loidcl kfll (diMiriais Akloa SloTlk phd
lU O Jiloo UJ k i I Plála a Oaaki U
I Hon m ta Omaba a PUk a PlatUmmb
ioka ikk a Olu otndmk m IckarWr i I
Usták s Wilbw k Aalaa Otmpallk BriM

Vfeck ilTodntkl bflt im

Zápas zvláiti mezi přeborníky
byl neobyčejní tuhý a kaidý jemuž
cena přiřčeaa zajisté perní musil
si jí zialouŽiti Končíce zprávu
tvoji rádi poznamenáváme ku cti

pořádajícího výboru že pořádek
a to vzoroý zachován byl po

vie-cbn- y

ty dny

jich zahynula při překročováoí tcházeli ie žáci a žačky a za nimise při překročovánf řeky Yalu do
is trousili starší Sokolové i Sořeky Ai

byl gen Kuroki vrchní velitel

Žaponská děla eAatala oěrni Tak

po tři dny Rusové palbou z děl

překáželi Žiponcům v jich práci
Ti oa to zičili konali příprav) k

tavbi loďkových mostů na třech
m fit ech které Ruiové mohli dobře

pozorovití aviak atavba mostu

určeného ke ikutečnému přecho-

du dála ie md Wižu

Třetího dne žaponské bsterie

počaly odpovídali na ruskou pal-

bu a k večera rozpoutala se střel-

ba prudší a zírevefl do ní mísily
c hromidné výstřely z puick
neboť Kuroki poalal jeden prapor
císařské gardy oa obhlídku k

Tygříma pahorku aby vypátrla

jak daleko ažk východu ie táhnou

ruské posice a v jaké lile tam oe-příi-

stojí To setkalo se úípě
chera neboť zjištěno ie Rasové

míjí na Tygřím pahorku pouze
labé oddělení a že ho nemohou

tudíž hájili aniž by ho odněkud

jinud zesílili

V noci počali Žsponcí ivúj

přechod přei řeka Yalu

Divíte pod velením gen Inonye

byla posláni k místu nazvanému
Išiko nalézajícíma ie doiti daleko

binketu volajícího jeho jméno
zvolal: "Viněni" Inu již staří
Římané říkávali: "ve víně ipočívá

pravda'
NynejSI válkou na dalekem

mnohé theorie vojeoskýcb
znalců budou hozeny do kouta

Žaponsko vylodilo vojsko Z do-

pravníků na takových místech a

za takových okolností Se znalci

před tím se domnívali ie jest to

témiř nemožností opevněné po-

lice byly dobyty přímým útokem

to vzdor dokonalé rycbloitřelné
zbrani coi také al do té doby
považováno přímo za iflenost a

obé vojska vzdor mínění znalců

etkala jii v seči a v útokách

bodáky ačkoli podobný boj byl
v tbeoriích uznáván za přežilý
Všeobecni ie ve vojenských kru-

zích mělo za to ie iavle bajone-

ty a kopí patří jen do starého
a nanejvýš iavle íe může

Zfittati jeiti jako odznak důsto-

jenství ale v bojích n Jalu Kin-Ča- u

a Liaoyaoga použito bylo

Itvlf bodáků a kopí tím

úspěchem Angličtí

první žaponské armády úplné a kolky až konečni ke 1 bodini
slB byla naplněna V #3-vyš-dalekosáhlé vítězství

Stráně pahorků pokryly byly

mrtvými a raněnými žaponikými

vojáky ile Žaponci drali te v před kooečoi průvod t hudbou v čeleRuské poiice v bórách zi čiu- -

1 obíral ae po ulicích Martba naa když Ruiové viděli že dalil

odp"r jeit marný a Ie příval ža 16 až k William po této dolů na

13 a po 13 do parku Za hud

Mezi atblely a milovníky tportu
a zábav v přlrodl uznáván jeit
St Jakobt Oel Jako oejjiilljil
hojivý prostředek vlech vymknu-ti- n

pohmožděnin a pohrom

lienčengem hájené a doitatečooa

energií a důmyslem mohly vyžá-d- iti

více obětí a větií armády než

skutečně vyžádaly
poniký nemohou zadržeti počali

ustupovali Žaponské vojtko ač bou kráčely apojeoé sbory Soko
lek za timí závodoíci pak od

již unaveno pronásledovalo RusyKratina na korejském břehu ře
rostlejší žáci a žačky za nimi čtea část jich seřadila ie opět oa
nové Těl Jed Sokol Umiha avrch Hamatan v bitevní lik a tam zásoba lékárnického

zboží v Salioe okresuhnité a průvod zakončen vkuanipostavili se pronialedujfcím je

ky Yalu posloužila velmi dobře k

zakrytí pohybů iapooského voj-kac-

se stalo velice prospiioým
neboť nepřítel neměl tužení že

Kuroki oa břehu korejském má

dekorovaoým vozem v nimi ve
Zapoocům na odpor Ale ti bnali
e na vrch ce tří stran nedbajíce zlí te nejmenií žáci a žtčky Po

Neb Inventura oboáií kolem

3800 Dobré české místo Blíž-

il adělí adm Pokroku Západu
Omaba Neb 44tá

příchodu do parku následovalavražedného ohně a ruské oddělenícelou avoji armáda a že byl hotov
— Předplaťte ie na "Pokrok

pouze Ji ročníijmioutová přestávka načež zanevidouc spásy vztýčilo bíloují použiti kdyby potřeba tobo ká


