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od spoUu rakev a nesli li do

Dopis kralaníz tojliti
v Mandiursku

"Letíte
GOLD
DUST

do Itirnl jipouského
Cíl střelby natnačovali chun katolického kostela Přišli

mrtvolou a! na stupně kostelachutovc Jiponcom Wlymi prspo tvhuq t

tío ycur
Dlouho jsem trpělivě pošlou reíkv Také Japonci přestrojeni kdež vlak na ně u! čekal katolic

ký lid a někteří 1 nich se rozta Cíflany V bitvě Ijiojiniké wertt" [pálila japonuká dělostřelba po vo křikli: Odinaky dolů!" Bratři

chal procital i přijímal úvahy

idejších uJiloitcch o lom kdy
kam a jak a proč posiupujeme tech a koních našeho Červeného o) česko Bratrské Jednoty ovšem
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kritikové tam v Evropě tisíce mi a opatřeno aby nebylo ničeho vi toho byl že bratřím rakev vyrvi
odtud uvážili a vyloliti čaito děti Dlouho jme 'pátrali jak na byla Bratři nosiči se tím vlak

bylo mi už protivoo procítili nedali mýlili pospíšili z rakvibyla možná ta nenadáli palba I

Konečně zahlédneme ve hradbich do kostela a postavili se po stravšelikými nesmysly jel vykládány

wt$ 7jj_ LILjako nejsvětčjšl pravda Jisto je — lucernu 1 červenými sklyl Když nich rakve Za nimi vstoupil
světlo odstraněno střelba ustálaže my vlastně ani kdyby v ruce další průvod s praporem v čele
Za to však začali z okolních faus též sestry ZCUJ vešly do kostela

1 vřiJaponců padlo sto Port Arthurů --

nemohli jsme dosud nic pořádná a kostel naplnily Když se takpáliti do nás chunchuzové Jedno
ho vytáhli naši ze staré peci a též stalo vyšel kněz od oltáře a tře1)0 ueiati Lo delati kdy na

protřj Sí straně byla stále ohromná

přesila a osobnf hrdinství dnešní
soucím hlasem oznámil Že výbohned pověsili Ostatních deset

za útěku postříleno Gold Diist stojí ojedinělekatolického kostela se usnesl by
ďobou není tak výhodné ani tak v kostele nikdo s odznakem ZJak byla veřejnost událostmi v
praktické aby se jím mohlo plýt BJ trpěn nebyl a proto buď jej
vati Dnes člověk v poli sotva

válečnými na vrchol rozdrážděna

pozorovali jsme na všech novi-

nách jel nás docházely Četli
odepnout aneb vyjít z kostela ven

vystrčí hlavu ze zákopu a mi ji Pořadatel br Fr Pavlík volil to

v oboru pracích prášků— nelze jej ničím nahraditi Musíte

používati buď

&(3íilm Eiwsir
aneb něčeho horšího— není žádného prostředí

Kupte GOLD DUST a koupíte nejlepŠÍ

na vzdálenost 3 tisíc kroku kulku poslednější a dal povel Řádu byjsme tu o věcech o kterých jsme
sami neměli ani ponětí Až dopřímo v nose Psalo se tolik O vý z kostela se odstranil Dělo se

to vše v úplném pořádku Kdyžtecnosti japonských střelců Ne poslední doby bylo naším úkolem

pokud možno nepřítele zdržovati- - bratři a sestry z kostela vyšli stá 'Ivím jak dobře jinde stříleli ale

kde sám jsem byl a na vlastní oči Na straně Japonců byla až do přede dveřmi jeden z výboru cír
Myti podlah pruril prídla a myti nadoM tlutínt dtarCnfrh

viděl shledal jsem Že vlastni stři dnešního dne stále přesila Na pii't?ix)vho naiiomkve evangelické který vše toto ayi mi lun u vimnlt 'Ml llnlln Itlljliriltillf

Oold Pint
)ii

í pichem
Upotřebili

iiomunýrh před mít fi koupelen rour otd a gárovet) k vfrotiA
lejf bídně Vyboucbají úžasně iiojjeiunřjíílio mf kkúlio mýdlHpozoroval Bylo poněkud chladnašem levém křídle pod Simuče-

nem (18 července) byla posice třipatron af z děl nebo pěchotných né počasí a on přívětivě nabídnu
ale většinou Pánubohu do oken

VyráuťN K FA1KIUNK CO Chicago Vyrahltolé Falry Soup

OOLD DUST zniční tvrdou rodu v mékkouspolkům kostel evangelický kterýversty dlouhá chráněna jediným
batalionem 18 pluku a jednou ba
terií Doposud jsem se nedopátral

kostelem katolickým sousedíStřílejí vůbec bez cíle Dovedou

svými Životy mrhati pravda je to Spolky přijaly vděčně nab'dku tu
načež evangelický kostel byl jimjaponských zpráv o tom boji Ne '11

fysnad hrdinské ale za brdinstv

nepočítám vydávati v šanc život otevřen a vytopen a spolky tamvím zdali se přiznali že jim byly
kde potřebí není Zdá se mí že zničeny tři baterie a že musili ve vyčkaly až obřady katolické byly

skončeny Napotom vyšlí z kostela !t5to íiovcY vyAiou knlluičer ostavili posici Za čtyři dny
evangelického a přidružili se zasesme ztratili pět tisíc lidí Japonců

Japonci chovili se vždy hrdinsky
tam kde měli přesilu A prchali
tam kde jsme si byli rovni Kde

tu vlastně hrdinství? Mandžurii
za jediný osmnáctý červenec lehlo jako bratři a sestry k smutečnímu 1T7Uarv' r r ííi smm11po celých hromadách Pomstili se průvodu a doprovodili bratra svého i 11 11 11 1 11 11

vznali Japonci výborně Tytéž ope na nás následujícího dne Ve ku hrobu aniž by někdo ze spol
čer po boji o jedenácté hodině dán ku chvíli tak smutnou podrobilrace které podnikali v roce 1895

opakovali zase proti nám U nich rozkaz na pochod k Chajčenu kritice vecneiy bratr hlásil se
snad na vrchol kulturní snahy vy Dne 19 ráno v okolí Simučena

pištěno jest — vyzvědačství V oebyio už živé ruské duše začala
tom se vyznají opravdu znameni zběsilá palba Japonců po našich
tě Jsou mistři všeliké lsti třeba posicích Teprve po dvouhodin

k nám vždy upřímně a my potla-
čili v sobě veškeré city protinábo-
ženské konajíce tím pouze svou

povinnost
A nyní ty větvičko českoslo-vansk- á

co soudíš o nás? Všich
ni vyšli jsme z té matky české
národ nás vychoval krutý osud a

1 vojína nedůstojné spise šelmov néna hromobití se přesvědčili že

vlastně pálí do prázdného vzdu

chu U samotného Liaojanu měli

ské než lidské Sám jsem ledacos

postřehl Kaněného Japonce chtěli
naši sanitáfi odnésti ač věděli že

Japonci nevděkem oplácejí Sotva

připravili pro raněného obvaz již

sme proti sobě Japonců jako
much Na naší straně bylo řídko Diua vynnaiy nas za hranice a

my nevědouce kde kroky našenaseto branců vždy na veliké pro
zasypáni deštěm kulí Po Červe stranství jediný baulionck Dne
ném kříži po obvazištích a léka-

řích střílejí bez rozpaku Nejvíce
nám škodili hordy najatých chun

31 srpna v noci držel posici přes
tři versty zdélí jediný prapor 18

pluku a jedna baterie Naproti
stála celá japonská divise Šťastná
náhoda chtěla že v noci mezí Ja-

ponci vznikla panika Několik vý

Ictorovi ziapoalchuzů Car vydal rozkaz aby
nebylo dotýkáno se ani čifianůani

se zastaví šli jsme bychom sobě
založili domov nový domov lep-

ší bychom nemuseli litovat! té

zkoušky a strádání v naších za-

čátcích v této nové vlasti A když
každý 1 nás našel si to místečko

práce a strádání a děkujeme za

vše této nové vlasti tu objevují
se nám černé mraky na obloze
které chtína nás spustit! průtrž
aneb krupobití A víte proč se
ním to vše děje? Poněvadž vy

jich majetku Naopak kde mož

hoí Dr E a GOMJIno třeba jich chrániti Za vše

nám bylo plaiiti několikanásobné
střelů naší baterie ji způsobilo
Omylem začala japonská baterie

páliti do vlastní divise Tu násceny Polní škodu bylo vždy hoed

graduovaný lékař z university v New Yorkudošel rozkaz opustit! posici a tona místě vyšetřili a majitelům
V nejmenŠím si nemohli Dobře ínilmý Proř Dr B O COLLINS vydsl jirávS totf novou knlbt {spasilo našeho protivníka Jinak

by se asi málo vojínů 5 japonské
tftio rnožeto xu ilořlHtl vtcllcos o zacli?ftnvrmvMi linVfho lidu V knizeGífiané na nás stěžovat!: dostali vo

cházíme každému rodáku s láskou ízdraví UVoí I o r)ííncí:h tirniirbti n Ufatň rozmanilích rhorob Kniha J

Jan noclil idivise bylo vrátilo ke svým Ne
pHftna v lehkém a dohro royumiuincn siouu -- proto ar ji kazny navstříc že neznáme ani klamu ani

podvodu My přijmutí jsme slova muž Zena noh dltc prcci til yslw mu to hudo k vollkcmu proupechu provím jak zněly japonské zprávy o

té pěkné episoděl V knlzo Jnoii cetoft krnNiiá vrobnizeiií tntoní I barevna krorií nomdlo klouží
k lepSírnu porournenf v6clr NfJnou lo fMná batlanlny Jik5 byly hlMarýwJl
biiinbtirHktnl ékM mezi Oocby vvhíIhu''' ale JHt to akiitrínli pounA ntitrji
a rotřcbnií kniha z ni} no mohou fído iiaurit mnoho dobrého Jak e vyhnout ebo

Bohuš Jelínek
toho muže který dokonávaje na

kříži volal k lidu svému: "Miluj
te sel'' My jdeme za slovy jeho

robím Jak i udržet zdraví v případu choroby lak leYit a fk rozezniívat cho
jež umíraje pronesl: "Otče od

Miroby Kullií mít JtíO ulran fatnýml vyobmzuníml lldxkbo wn I tulných polilav-nící- í

ťÍHtrolí mufi i fen Když ílovék nfeia tuto knihu tu 7nnl6 uhludii a uznápusť jim neboť nevědí co činil"
(ZASLÁNO)

Prague Neb 11 prosince
Naše krásné české městečko ve

zo la to kniha vázna ft Tirositicína aliroto bvlo bv žAdoiií-n- abv 11 kuždv nai kra
Jan I kralankn a vfibce každA fenka rodina doma míla" Vrof Dr (íollins noSf f "'iTak i my svobodomyslní odpou

štíme jim nesnášenlivost jejích e Vfilků priíco a vynaložil mnoho pení na tuto knihu hthft hlhvnlm cllcrn iniT'? f
poučovat! nAk lid a pomahatl mu On zajlti zatdubuju uznitnl i vdék za knihu tuto l

'a
Před nedlouhým časem počali

Ať]4í zdrárl nebo nemocni díhIa l vro tuto knihu! Juto II choří tož m

východní Nebrasce honosí se

svojí českou národností a jak by
také ne? Vždyť je "až" na dva
železniční zřízence městem čes

['ikaždý pd dříve než o obrátíte na Jlnho Jókaře neb iMuhnf ostav plíte pro nu

knihu -- v til najdete dooře popswni dvou ciioromj jkoz 1 prie my % uterycu
povuttila a znalíeo toho tož potom lebeelf a dříve vylWto Vídikou pochvalu

katolíci se stavbou kostela a ač

dobře jsou v tomto našem městeč
ku tři díly lidí svobodomyslných
vešli do každé domácnosti se žá

kým Žijeme zde sneb Žili jsme dlužíme 1'KOF COJLLNMOVl že napnul tuti křiknou knílni a to tim více že on
nařídil aby noaž do dne 7 prosince "v úplné dostí by jim každý na kostel něco 25 tisíc knih zdarma rozdělilo mezi náš národ po celé Americeshodě aniž by kdo rozdílu dělal
'roto pište pro knihu pokud zásoba stačí Každý kdo by cjitílpřidal Každý uvítal je jako české

bratry a od každého spokojeně
mezi katolíky a svobodomyslnými
Avšak dne 4 prosince zemřel ve knihu tu dostat nechť zašle na dole udanou adresu několik poštov

odcházeli Každý občan myslel ních známek na poštovní dopravu a dostane ji zdarmablízkém okolí František Fuian
jen na dobrou vůli která prý jakČlen ZČJJJ v Prague Po ozná- -

od nás peněz Že o podobných su-

mách neměli ani ponětí Až když
Japonci na několik verst ee přiblí-
žili prodávali Číňané všecko laci
no ba i zadarmo dávali Říkali:
vezměte všecko jak přijde Japo-
nec všecko sebere Ovšem tak

bylo až v poslední chvíli ČÍSaoé

prchající před Japonci výpravo
valí kterak japonská vojska si

vedou Za krávu platí 5 rublu za

slepici 5 kopějek a hezkou čífiaa-kt- f

berou nádavkem Když obsa-

zen průsmyk Dalíoský Japonci tu

přiběhl k nám jednou čífian pla-

čky japonští důstojníci prý mu

vzali dceru V našem vojsku tre-

stán každý přestupek bezohledně

Byl jsem svědkem že náš vojín
zastřelen proto že sáhl na maje
tek domorodců Ještě něco o vý
tečnosti japonské střelby Po si

mučenské bitvě dne 19 července
nedaleko mne rozstřílelo japonské
délostřelectvo několik vozíků

raněnými ač z dálky bylo viděti
že to Červený kříž 1 den před tím

večer po boji nebylo možno odné-

sti raněné Stříleno po všem co

vidět bylo Odvážoost Japonců
nikdo neupře Jsou až drze od-

vážní Před Simučenem zastavilo
několik sibiřských kozáka Číflaos
Ženoucího asi patnáct kusu dobyt-
ka i několik arb s rýží Zkušenost
nás naučila všelikým praktikám
Kozáci sundali ČÍSanu slamák

hlavy ohledali mu cop a ejblel z
Číňana vyklubal se Japonec Chtěl

Jediný PHOK COfMNH byl to aby naplil takou krmnou a užitečnou
knihu a to nroto že on iont ledlnv" léknř který nožná kažďoi chorobu v podrobmeoí úmrtí odehráli se bratři Ka jedno staré přísloví praví všecko

zmůže "

rel Urban jako předseda a Josef
nontech a lež proto že on Jejt Jediný Ičkař který ie zaručuje ž rnfižo dplno
vylíčit každou chorobu

t

Proř Dr COLLINH lak už vSeo1eenfi enarno % popími nemoci pozná klv
nemocního Jeho velká zkuenot a hluboká vida umožňují mu (1pčch v lííanl

Že bychom tak brzo vyhnániPra! jako tajemník Řádu do obydlí
byli z domu který jsme jim po
mohli zbudovat! — a to jen proto

smutku aby vyslechli přání pozů-

stalých kam pohřeb odbývati se
má Poněvadž manželka a rodiče

lidí kteří Jnou na sta ba I na tiifce mil vzd41onl

On JÍŽ tluíce a tisíce uzdravil tích kteříž ke k nímu jíemn5 obrátili o radu
to Jeit uzdravuje lidí kteří mu píAÍ

žc láskou bratrskou a sesterskou
Šli jsme vyprovodit! bratra našeho Vejí hlásí sek církvi katolické

DopÍNete-- kl pro knihu (míleme Várn JI Ihned— Doply adreiulteičeho se pozůstalí ani ve snujednáno by pohřeb odbýván byl
nenadáli — stalo se skutkem

po katoličku Proti tomu od řá
Událost tuto zapsali jsme do Prof Dr B C Collins j1

pamětníku a tak radíme i našim

katolickým spoluobčanům by to
vše vepsali v dějiny osady sv New York illcdlcal Iiislltiite

du ničeho nenamítáno a řád po
volil I50 na pohřeb a též požá
dán byl řád pozůstalými aby se

pohřbu súčastnil Pohřeb odbý-
val se dne 8 prosince Rakev

pozůstatky zemřelého bratra za-

vezena byla do domu roďičfi man

Jana v Prague aby potomstvo
vidělo v tom hrdinský Čin svých
OTCÚI Zpravodaj

140 West 34th St New York City

želky o 10 hod dopolední přišel
kněz a odbyl v domě smutku — Předplaťte se na "Pokrok'

Píertplafle se na Pokrok pniize SI roúně
obvyklé pohřební ceremonie Když pouze r rocne

i


