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Kuropatkin vsadil na jrdnu
kartu mnoho VsaJil celou svou

reputaci a prohra jo li tu ztratí

nejen sám tu sotva budo moci

nahradit ale r iská armáda ztratí
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Zujev Šťastně přibyl do Dšičaa a

ni několik útoku bodákem a vy
tlačili odtud Japonce tito bylí
vSak sfsílcni zálohami a zno%u

posice této dobyli
V jťdaom z těchto útoků bodá

odtud povozem vydal 6e do hlav

nlho stanu Kuropatkinova v Liao

janu Skončiv Šťastně první pokem byl generál Danilov dosti
těžce zraněn do nohy ale vzdor stání vydal se Zujev znovu do
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velitel ruské armády rozhodl se k

odvá2né sázce v níž rozhodnut
bude výsledek IrtoSof kampaně

Kuropatkin zajisté ío uevsadil
bez důkladného uvážení co mrte
mu přinésti výhra i prohra
Výhrou v krvavé této sázce

můie uvésti japonskou armádu do
velice kritického postavení nctoť

kdyby Oyama byl donucen opu-et- iti

Liaojang tu by v nastávajíc!
kruté mandžurské zimě neměl

města) v němž by veliká armáda

jeho mohla přezimovati a přezt-mová-

pod stany v MandŽursku

by přineslo takové kruté utrpení
japonské armádě že by snad tichý
mrazivý nepřítel 6 působil jí vět&í

ztráty nežli ruská armáda Z té

příčiny napíná Oyama všechny
své síly a bez ohledu na ztráty
hledí udrŽeti své postavení před
Liaojangem aby si pojistil toto
město k přezimovánf

A s tímtéž úsilím hledí ho Ku-

ropatkin vytlačili z Liaojangu

svému oddělení nabádaje vojsko
užitkovav svého postavení jakopříkladem svým ke statečnosti

Do tvrzí u Port Arthuru znovu

bije živý příval japonský a to jStě
s větší zuřivostí nežli kdy před
tím

Jedna z nejjňleiitějšfch tvrzí

Signál hora b tvrzí byla Japonci
dobyta v minulém týdnu Z illu-strac- e

vnitřku této tvrze již Čte-

nářům podáváme mohou tito

pami posoudili s jakými obrov-

skými oběťmi dobytí této tvrze
muselo býti pro Japonce spojeno

Co Životů zahubila asi ta děla

nezletilý sebral Japoncům puškuAč rozpoutala se pravá bouře z
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no zvítězit! aneb zemříti následovala uprchlíka a ranila ho
Zdá se však že Kuropattfin do plece Za tento hrdinský Čin

padcfBoval svoji sílu neboť nejen
Že Japonci zastavili jeho útočný
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né obnosv

postup ale přinutili ho zuřivými
protiútoky k ústupu téměř na celé
čáře

Japonci nemohou se nikterak
chlubili že tento ústup znamená
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Llaojank z nřuož Kusové bylí vytlačeni a o kU-- r Se vede
tiyuí hlavní zdpaa

GENERÁL STESSEL A JEHO GENEKÁLNÍ ŠTÁU

Vflitfek tvrzo na Hlgnul rrtliu

svými střelami nežli se jich Asií- -

♦

číci zmocnili?
Ale nedrželi laoonci Sisnal D0 "

vrch dlouho neboť za svítání
13 a Plerce úl Omaha Nebjitra Rusové dobyli tvrze zrět ale

zaplatili vítězství to draze vymění i vámi n'jvý ručně zhoto
Generál Stcssel kttrý a iřfíne- - vený koňský postroj za starý

rálním štábem jest vyobrazen nad
NavíiWln ni annb nrr do(ili)in~Htnrklilrr

fotografií tvrze podává o tom tuto rr
zprávu:
"Náš neúnavný hrdina Kondra- - ABSTI1AKTV

těnko stále vynalézá nové pro

středky jak by zasadil ránu vyiiOTOvoja -
nepříteli

laponcí zorgftoisovali nové ba

odměněn Zujev druhým vyzname-
náním svatojirským křížem —

Uzdraviv se z rányvydal se Zujev
znovu do japonského tábora ten-

tokráte jako pouhý vyzvědač Také
tato ceftta dopadla Šťastně Zujev
su vplížíl do japonského tábora v

Dašičau doMtal se ku pyramidě
ni'ťU ukroutil u jedné t nich

zámtk % šťastně unikl z nepřátel
ského táhora se svou kořistízjitiv
postavení japonského vojska jeho

přibližný počtt atd Za tento

hrdinsky kousek navržen Zujev

pro třttí vyznamenání svatojir-

ským křížem — "Jsem maličký"
pravil Zujev "kdo pak si mne

vŠimue Jc toliko třeba chodit

srněie j!o bych si nikoho nevší-

mal Když jsem šel ukroutit zá-

mek musel jcm jít mimo stráž

kdybych se byl chtěl proplížit
anebo ohlížel se byla by mne

zajisté spozorovala ale já šel

fměle a provedl jsem vše co jsem
chtěl" "
Ten národ nemůže prohrát

jehož děti nadchnuty jsou takou

statečoostí!

S M Seidl©rterie hmoždířů ti palcových jimiž

bombardují vnitřní tvrze Bom
Uth and rai iihm 1'atterson Itikbardování jest prudší každého

neboť vítězství to pojistilo by mu

spojence zimu jež by mu pomá-

hala věrně žluté AsijČíky udolá-vat- i

Již kolik dní zuří boj mezi

Kuropatkinem a Oyamou kol Lia-

ojangu a dosud jest nerozhodnut
Štěstí válečné jest střídavé Na

pravém křídle ruské vojsko zatla

Čuje Japonce pomalu ale neustále
ve středu svém ale muselo ustou

pití pod zuřivými protiútoky Ja-

ponců co se děje na levém křídle

to jest dosud zahaleno v tajem-

ství

Kuropatkin hodlal zasadit!

prudkou a zdrcující ránu Oyamo-v- í

ale ten se brání se zuřivostí

poraněného tygra jsa si vědom
Že opuštění Liaojangu by bylo pro
něj pohromou a proto i všechny
své zílohy hrne do bojt aby
útočný ruský postup zastavil aneb

pakli by bylo možno Kuropatkina
zatlačil opět k Mukdeou

Ztráty v bojích které trvají
téměř bez přestávky dnem i nocí

jsou strašlivé na obou stranách

Jedno ruské oddělení sestává

jící z brigády pěchoty a 3000
kozáků a z několika baterií děl

překročilo řeku Taici již naleznou

Čtenáři na obrázku označenou an

glickým pojmenováním "Taitse
River' a započalo bočný útok na

Kurokiho pravé křídlo hledíc je

odtud vytisknout! aby mohlo

přerušit! Oyamovo spojení s řekou

Jalou po níž mu lodě dovážejí

zásoby potravy a střeliva

dne Nepřítel ohfjríel nové posi-

ly Počasí jest stu lené

pro ně vítězství neboť bitva do-

sud zuří a Kuropatkin bude držet
houževnatě zaujaté posice aby
nemusel poražený vrátit se zpátky
do Mukdeou

Vrchní velitel ruské armády
sám osobně velí středu jenž za-

ujímá posici severně od Jentaj a

jedn£ zde ruské vojsko stálo jako
skáh a odráželo útoky Jiponců
bodáky ač zasypáváno bylo Šrap-nel- y

nepřátel

Pink Totmký který hájil ne-

jpředněji posici byl téměř zničen
dříve nežli zbytky jeho ustoupily

Na pravém křídle Kuropatkioo-v- y

pluky dobyly ve středu posice
bodáky již před tím byly ztratily
a japonské vojsko kteréž hájilo
zá3tky pobito bylo v nich do

jediného muže

V místech kde stojí Oyamovo
pravé křídlo nalézají se tak příkré
horyf že se zvédají téměř kolmo
do výše k nebesům a přec Rusové

je slezlí sta hrdinů těch ale zahy-

nulo pádem s těchto příkrých
skalních stěn dříve nežli se jim

podařilo dostati se na vrchol há-

jený Japonci Uy I to opět Kuro-k- i

který zasadil Kusům nejtěžší
zde rány a ruské pluky konečně

musely tam v rychlém ústupu
hledat! spásu aby se mohli znovu
seřaditi na jiném místě k odražení

vítězných Japonců

Jak očití svědkové praví tu
statečnost mužstva obou armád
nemá příkladu v historii nynější

Zeptejte r nati u tohoto listu Tel 1839
Duch vojska jest znamenitý od

oejvyŠšfch důstojníků až k pro

H0RHE8TERN DRÁHAstým vojákům" 4

Tímto hrdinským duchem o

němž se Stessel zmiňuje zachvá

ceny ííou í děti o čemž petro
zkrácení času
zlepšená obsluha

Denní cblcapký zvláítní vlak vyjíždí

hradský "Svět" podává následující

zprávu:
v 720 riino míto v 700ráno Ytoni"Válka rodí hrdiny Přítomná
dbo přijíždí do Chicaga
Denní Ht Paul Mnpls expresinl vlak

vyjíždí v 710 rlno míato v 6:60 Y toui

válka mimo jiné hrdiny zrodila
hrdinu-hoŠí- ka jenž 6e stal vše-

obecně populárním v armádě
Nevlastní syn zesnulého poručíka
Zujeva zahynuvšího na "Petro- -

1IIÉ se ilií sedlář dobu přijíždí doKt 1'ual-M- pU

Čít 2 Overltod limited do Chicaga v

7'45 veíer má spucí vozy pouze Daleko
pavlovsku" Nikolaj Zujev dosáhl

již během války dvojího vyrname
rychleji Jede d západ z Chicaga do

Ouiahy

Stálou práci při dobré mzdě

obdrží dobrý sedlář v pěkné pro-

stranné dílně u nlžepsaného Jen
střídmí a dobrých mravů ať se

hlásí u Frank Miško

11x3 Ord Neb

oáni svatojirským křížem a nyní Norlh Western to mtžeu'inltj
jest navržen po třetí Maie věku
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