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□Válka Ruska s Japonskem hlahol toiléhal se až k horám Já

iI u:a p!thlu!iÍ3 vírchna
bu a po tomto výbuchu kozáciO bitvo Dl řece Skc kde I

tivcn byt poslední útočný po k tup
Kuropatkinův Oyamou rozeslány

byly do svita jen úryvkovitd iprá

počali dcfiloviti kolem gen Ren

nenkampíía
Když se k němu přiblížily hor-

ské baterie tu gentrál k nim cvo

lat:

"Kam jdou mejí statní dělo
střelci?"

vy i teprve v minulém litinu

americký váltčný dopisovatel Hi

chard II Little postál o poslední
této bitvě úplný popis jeni jest tak

'Do Port Arthuru" odvětilizajímavým že ho tde podáváme v

tito jako jedním hlasempřekladu třebas tato bitva nálc

Želá již minulosti

Richard 11 Little píše:

Vojáci byli Šťastni že konečně

přejdou k útoku na nenáviděné

My Činíme následující SKVĚLOU KOMBINAČNÍ NABÍDKU ta kupní erny abychom
mohli tisícům našich uspokojených oderatcln dát příležitost k zlskáaí nejjemnějších likérů
pro POSVÍCENÍ a VÁS OCE jež se zároveň hodí výborně k darům Následující kombinace
jest zapakovina v úhledi ých bedničkách po 6 a ta kvartech

NAŠIJ ZÁRUKA— Pakli po obdržení nařeho aboŽI neshledáte íc jste obdrželi TU NHJ
LEPŠÍ LÁCI JAKA VÁM KDY BYLA NABÍZENA a to nejlepší zboží které jste kdy oku-

sili tu můžete zcela krátce vrátili zásylku a my vám zašleme zpít peníze bez průtahu
1'AMATl'JTI' my zaílpmo vám 6 kvarta Jlchi cena Je za 105 aneb 12 kvarta v reně $12

vypLirené za $s"5 Naso nabídku
1 kvart HiUeri Oll Standard Whlskey pravd cena $123 -

plněni rArncf t nnl vUitn! lihovnmj e MH toiilptlll Ky n nim ná IAi!oti Hp Stálo
Známku n knírU Uhl iinuřnjl I řlulolii lM a pilu

1 kvnrt Ilillers Oid 1'rivatn Stock Whlukey pravá cena $t 00
1 kvart IIiller'i 1'tiro Old Koek and Hyc pravil cena $100
1 kvart Hlllttr'8 Old Cul Port vlna pravá cenu 75
1 kvjírt lliileri Uhornké Hlackhcrry Hrandy pravá cena $100

" 1 kvart lllllerp Kpucial Keaorvo Apricwt pravá cena $100
Celkem 7TÍFÚ0

Tento krásný vfbřr nejvýS Jemných likérů v cenc $0 za $105 oneb dvojí množství čili 13 kvartů v cení
$12 za H75

My zapakovali pouze Jen Jistou Část třehto bedniček abycbom získali nové přátelé a proto si musíte
objednávkami pílspísiti lato nabídka pozbydo sví platnontl dno 31 pros IWi a více nežli Jednu bedničku
objednavateli noprodáme

Japonce Leč sotva dorazili jenDesetidenní bitva podél řeky

Saky byla tou nejurputnější jaká několik mil na zamýšlené cestě

čtvrtina jich ležela zraněna a

mrtva mezi strmými skalami u
byla až dosud v nynější rusko

japonské válce bojována
V bitvě této nezvítězila ani jed

na ani druhá strana ač obě armá

Pensiho a ostatní zoufale bojová
li aby dorazili k místu z něhož

vyrazili proti Japoncům s takový
mi nadějemi

dy zápasili až do vysílení Když
válečná vřava utichla obě armády

Celá veliká armá dá se počala

pohybovali I rvní druhý a třetí
HILLER LIQTJOR C0MPANYsbor se bral po cestě a podél Loulsville Ky

nalézaly se tam kde byly dříve

Nevím jaké ztráty měli Japonci
ale tolik vím Že Rusové měli tak

veliké ztráty Žfi každá jiná armá

da mimo ruské by ztratila nad

13011 Farnam St

Omaha Neb

Piřte Dcpt A IXHtniořl n Import ť--

hlavní cesty k Liaojangu Rennen-kampí- í

se svýmwkozáky a jízdnou
pěchotou se Čtyřmi polními atím všechnu odvahu censor v

jednou horskou baterií nséizal se
na nejkrajnějšfm levém křídle kde
mu byl přidělen těžký úkol obejiti Hlavní silnicí

přes pevninu
japonské pravé křídlo jež bylo
opevněno u ťcnsiho 10 sbor
bral se podél železniční tratě nej- -

blíže u něho nalézal se 17 další

kempíf konečné ee obrátil od Pen-

siho a dal rozkaz k pochodu smě
rem severním

Několik verst od Pensiho nalé-

zá se Tumilion průsrnyk a zde 3

sbor ruský zouíale se namáhal

aby z něho Japonce vytlačil tito

byli však tak dobře opevoěni že

dobyti průsmyku přímým útokem

bylo nad lidské síly Ruská pě-

chota pohrdajíc smrtí hnala se

znova a znova na japonské baterie

tam umístěné ale byla vždy odra

žena s velikými ztrátami Když
však Japonci se poku3Íli provéati

mezery vyplňovaly sbory 436
Vojsko zpívalo na tomto pocho

choda a jásalo při vzpomínce Že

ubírá se k Port Arthuru
Ubírali jsme se několik mil

údolím načež jsme počali slézati

strmé hory po neschůdných stez

jest UNION PACIFIC "Th Overland Routě

ZamýSlíte li cestu do Caliíornie s její rozkošný-
mi přímořskými útulky oranžovými háji krá

snými zahradami a zvláštními staromodními
missiemi jediná cesta jak byste dostihli těchto

čarovných scén bez jakéhokoliv nepohodlí
zimního cestování jest po

Union Pacific
Rychlovlaky této dráhy přes Omahu přijíždí do
San Francisca o 16 hodin dříve než všech drah
soutěžících

Hlaste se v

MĚSTSKÉ ÚŘADOVNĚ 1324 FARNAM UL
v TIIONB8I6

kách a okolo večera jsme se do
stali k malé čínské vísce kde jsme protiútoky proti odraženému ru
setrvalí celou noc a časně z rána skému vojsku byli zahnáni rychle

zpět znamenitou palbou z ruských
děl

Když jedna z ruských brigád
roztříštěna vracela se z takového

Mukdeuu mi dovolil telegrafovati
Že Rusové ztratili 40000 mužů —

32000 raněných a 8000 zabitých
ale myslím dle dalšího mého vyše-

tření že ztráty ruské obnášely asi

50000 mužů

Japonci nejsou daleko tak

pokud se týče údajů jich

ztrát a proto úředním jich zprá-

vám nelze přikládat ivíry myslím
však že ztráty jejich byly zrovna

tak velké jako ztráty Rusů a co

se týče ztráty děl tu dle vyšetření
mnou učiněných Rusové ztratili

přes 30 děl a Japonci 16 Po u

končení bitvy obě armády zastaly
ve svých posicích podél řeky Šaky
a zda se opevflují neustále proti

přímému útoku Jupoocí deseti-

denní bitvu tu prohlašují jako ví-

tězství poněvadž prý zastavili

útočný postup Rusů ale tito na-

proti tomu zastavili též útočný

postup Japoncův a mimo toho

získali posice které mají právě

nejvySŠÍ důležitost až zase znovu

proti Japoncům vyrazí
Bitevní čára v tomto posledním

zápase byla přes 40 mil dlouhá

Jedea její konce se rozestíral ua

plání podél železniční tratě střed

byl v horách a levé křídlo ruské

bojovalo proti přírodě i proti Ja~
' poneúm také v horách

Počasí po první dny zápasu

bylo překrásné a slunce zářilo ale

noci byly studené a když jsem jel

v průvodu Renncnkampfových ko-

záků na bojiště tu kopyta koní

rozrážela v horách tenkou vrstvu

ledu
Několikadenní strašlivá palba z

děhv&ak způsobila veliké lijáky Ijež

cesty proměnily v bahniska a způ

jsme vyrazili do Santramce ma-

linké to vísky vzdálené jen něko-

lik mil od Pensiho
Zde jsme se zastavili abychom

vyčkali postup ostatních sborů
které poněkud za námi zůstaly po
zadu Japonští zvědové pozoro
vali nás 8 vrcholků okolních hor a

usmívající se Číňané se plížili k

nim aby jim sdělili jaká jest
naše síla
Na vrcholu jedné hory spatřili

nezdařeného útoku tu plukovník

Schuyler americký vojenský pří
ručí s nímž jsem bitvu pozoroval

pravil ke mně:

"Den starých útoků proti mo-

dernímu dělostřelectvu za denní

doby již minul Myslím že proti
dobře umístěnému dělostřelectvu

útok pěchoty se může zdařili

pouze za noci''
K tomuto úsudku dospěli i Ja

pónci neboť jich pěchota u Liao-jang- u

podnikala útoky proti ru

jsme čtyry číflany kteří rozdělali
oheň z něhož kouř vystupoval k

oblakům Bylo to patrně znamení

POMNÍKY
žulové a mramorové

Frank Novák
1413-1- 5 So 13th St Omaha Neb

(naproti Hotolu Praba)

Velký sklad kráoná práce a zaručena Kupti
11 pomník v Ornaze Co nfiothto zaplatí

vám víco než eetu

pro Japonce opevněné u Quinion
že přicházíme Čtyři kozáci pu
stili se za Čífiany ale tito uprchli
nežli kozáci se k nim dostali
Tu pojednou zahoukla rána z

pušky a kule' zasvištěla nad našimi

ským bateriím vždy jen v noci
a také Rusové v posledních dnech

zápasu na řece' Saké hájili svá za-

ujatá postavení ve dne a v noci

podnikali útočný postup proti ja-

ponským posicím V jednom z patách za pěchotou zaujala rychle i vozy

hlavami Byla to první rána jež

padla ve veliké bitvě u řeky Šaky
Na další kule jsme nečekali dlou postavení na dobyté hoře a RusoA

těchto útoků dobyli pověstnou
horu ojedinělého stromu zvanou D0 TEXASvé měii zajištěnou zuáinenítou a

vysoce důležitou posici Ale za
ho a přední stráže ruské sesednuv-
še a kcfiů počaly na japonskou
palbu odpovídati

vrchem "Putilovým" kdo také u- -
jakou hroznou cenu!kořístili oněch 16 dčl

Japonci nalézali ae za malou Na horu tuto provedla ruská

pěchota několik útoků ve dne leč

vždy byla zahnána a ohromnými
ztrátami konečně jedné noci 9- - a kil Jl

Jí MMéxmm
12 evropský pluk a míchanou

Novinky z Able Neb

ZELENY A ROUBAL

vlastní moderně zařízený hostinec

na "Ostrém Rohu" v Abie Zkus

te jejich pivo a likéry nejsou k

"bítovánf" 20Z3

FRANK IELÍNEK

Wmř
brigádou ze 3 84 sboru podnikl
útok na japooská děla na vrchu

umístěná a ačkoli tito chrlila

pravý liják střel proti postupují
aiMlJjaWMBNNfl

cím Rusům-t- v noci nemohli ja
z Čech vyučený řezník a uzenář

otevřel masný krám v Abie Má
ponští dělostřelci postaveni ruské-

ho vojska tak dobře vyměřit! jako
ve dne a následkem toho dělo v zásobě velký výběr masa jakož

i chutných vuřtú a jaternic 20Z3střelba nebyla e to útok ruského

sobily veliké utrpení pro obě ar

roády
Prohlášení gen Kuropatkina k

útočnému postupu proti Japon-

cům bylo Čtčno ke všem armád-

ním sborům dne 5 října a vojsko
v nadšení mávalo čapkami a vyha-vazoval-

je do povětří plukovoí
hudby hrály národní hymnu ru

kou všude panovalo to největŠÍ
nadšení

Byl jaem přidělen ke kozákům

genReonenkampía Všichni znich
věděli že jdou smrti vstříc ale v

tváří ani jediného z nich nejevila
e bázeí Když gen Rennen

kampff přečetl prohlášení
Kuro-patkinov- o

a pozvednuv ruku

pravil ke kozákům: "Hodina
Děti moje jste hotovi

vydati se na cestu k osvobození

našich bratří v Port Arthure?''
tu jeden starý kozák křížem sv

Jiřího na kabátě vyskočil z řady
a vyhodiv čapku svou do povětří
zajásal: "Ano jsmel" a za ním z

tisíců hrdel znělo: "Ano jsmel" a

zducb byl plný čapek a nadšený

říčkou na úpatí pohoří na druhé
straně vísky Kozáci sesedli s

kořiú a puuživše každého kamene
a každého keře a stromu k ochra-

ně zahájili palbu Japonci odpo
vídali hromadnými výstřely a zdá-

lo se že jsou odhodláni hájiti
tvrdošíjně obsazenou svou posici
Kozáci klesali k zemi ale to ne-

zastavilo jich postup a ve dvou
hodinách vytlačili Japonce z jich

postavení á obsadili první hřeben

pohoří Dále se však nemohli
dostati proti silně opevněným po-

sicím Japonců
Po pět dní zuřila bitva kolem

Pensiho a Rennenkampííovi ko
záci konali divy hrdinnosti a bo-

jovali zmužile vzdor ohromným
ztrátám Pluk za plukem hnal
se proti opevněným Japoncům ale
marné bylo všechno to úsilí mar-

ná všechna odvaha Malé horské

potoky řinoucí ses vrcholku byly

zbarveny krví ale krev ta prolé-ván- a

byla nadarmo
V nocí dne 12 října Rennen- -

vojska zadržeti To dostalo se k PETR TICHÝ

praktický kovář a kolář v Abiedělům a pobilo dělostřelce a vrhlo

se na japoaskou pěchotu naleza- -

spraví vám mašiny vozy kočáry
ící se v zásekách Děla a pušky a děli vůbec vše co do oboru jeho

patří Za práci vždy ručí 2023

Pullmanovy Eoííutcvú spaci rozy a roíne

poMoré Tozy na Tšecb iliUú
NeJlepM dráha do vloch mlít

Kansaa IndiátiMkém ézemí Teiaio
Mexika a na 1'aciflckém pobřeil
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rjkhart Einriotta SaaMarcoí
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Přcdplaítc so na 1'okrok

lM)uzo $1 ročné

umlkly jen ocel v hrozném tomto

nočním boji zvonila Zuřivost

ruského útoku byla příliš mocná

pro Japonce kteří 6Íce bojovali
statečně ale v útokách a bodáky
nemohou se s Rusy měřiti Ti

Johánek Bratři
vlastni

první třídy Htilooti
1102 Wllllam ni Omaha Seb

Dobrá vína likéry a doutnky— Clutný"
zákusek vidy po ruco t- t-

kteří nepadli snažili se vydrati ze

zápasící smě&Ice a prchali po sva

hu hory k druhé posici japonské
Ruská děla jež následovala v


