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vatelks byla raněni jiné otAncttiy
střílely anebo byly abty
íiyh to (ra$aé ale bůh tomu
tak chtěl budiž aíáva bohuí tíyiá
to jen těžká zkouíki
Iíud zas
dobřeí Kaský prapor jeo na las je
strhnut s bašt
Ve jménu božím a k slávě ctti
baťuáky ruská vlajka znovu zatře
petá nad pevností"
Paní Stessetjová mluvila s lako
že jsme se v
vým přesvědčením
duchu klonili juoácké 2eněskrom
oé čestné ruské duií jaké nenalé
záme je o v románech Tolstého
ale jichž patrno je plot velká Kus
Do salonu vcSio Ust dlvt&Uk
Černě oděných
Jsou to sirotci po padlých dů
stojnících PaníStesseljová je veze
do Kuska aby se o ně teď car
postaral Děvčátka — od % do 7
let — dostala cukrovinky líbají
ruce paní Věry a zase odhopko
vala na palubu
Tam si f oimi

Sfesselovcf

pooskébo štábu pří odevzdávání
VM AitUuftt počítal zabitých na
70009 íeponců a i pohřešenými a
tiim mdofuí stoupla jích ztráta
na 1 000 uma
j
VihO vUM fspoocům Port
Arthur veííc drahot
Kusové ztratili tyooo mužů
důstojníků raněných ' bylo
jyt
WCQQ již po většině zůstalí v

hezký jako žena -- Lyí ranéi ktiif

do hlavyašílftí

Hnioo lodí byl pln raněfýth
CařihřaMý dopil
Odhodlal jsem se podsti vám
důstojníků
se junáci vraceli z Port
Kdy
#
zprávu o zajímavé aííěře kuti na
sběhla v Yukoo v sobotu dna 15 Aribiírn zdrželi se oa den v Cafí
Chvíle odevzdávání pevností
dubna pro jednoho nezdařeného hradě Nakolik nás slovanských
strašlivá
byla
kluka Kluk tco nedělal ve Ikole novinářů dostalo dovolení navití'
Všichni plakali když spalovádobrota učitel p CK Sbermao
"Svaty Mikolái"
"""yv
ny prtpory a dynamitem vybizď
owci
JJosporu před palácem
Jej za to potrestal Kluk ncmcSka
Voim-lit%oy do povčtří lodí a zásoby
U
m&ití oa léčení
je poapliil domů postěžovat #i své
#
Vškhoí důstojnicí dozaivulUZ
natec kuráž místo abv ho atooA Pohledíme tváří v tvář stateč
tnenula aby 10 ve {kole choval tí- nXm juoákoml Každý z těch 150
Mezí zábavou a roztomilými dfť
kapitulace Port Arthuru byla
V pevností panoval stojoíky ozvalo se § hora rázní
ic a elulně poalala ho do IkoJy aotojnino a iBO vojáka na pa
jíž krutý nedostatek! Nebylo stře- zavelení a hromové Jíurrahl
pro knihy a se vzkazem že více utÉ i hrdina A jak skromně li
liva nabylo potravíooeby!o léků
do Ikoly nepojde Zárovefl též za- - vedou!
Na palubu lodí vstoupil generál
"""tavili jíme se uvítali
žalovala paoa učitele že kluka je
Kol 00 kola odbylo celeni ien Stcsselj vracející se z města
holé skály nebylo píce JíJad a
jího pokáral Pří aoudu vlak po- - Prohni důstojníky kteréž jsme
Ještě okamžik a měli isme stá
rota uzoala kluka vinným a pao oaiczii oa palubí Tiskli nám ruce
urmoc stíhaly obležené den za tí tváří v tvář chrabrému
veliteli
odeviad pozdravy
učitel slavně vyhrál
dnem tíž! KoRiké ba psí maso
Ale jakmile
Arturu
Port
— OčeHprijatnol
bylo lahůdkou 1 ta konečné byla
vytli ze aoudní síně milá panička I
Iíylí jsme rozčílení
~~
-CdravstvujtěJ
počala p učitele vyplácetí káravyčerpán a
Dojmy shledání vylíčím příště
Ptáme ae po generálu Stessel
báčemtak že byl napadený nucen
Nadlidskými sebeoběťmi vypl- Dojčín
fcarabáče jejího se zmocoít Ale tu jqvi
fiovalí důstojnicí mezery v řadáchKde ae ale
Odjel za řízením do Caříhradu
počala teprve mela
líyly případy že důstojník 6—7
VMpMUi M) tm Po
técb lidí najednou tolik vzalo jest íektí le v brzku ae vaátí Zatím
krát ranžnývracel se do řadyaby
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tiipfou nám seděl důsto nik od roénťí
J)c Cccli $150
ani projiti nemohlo Někteří byli
Cbyitalí jame ae apatříti vzne
Kyjeva itAmktit střelený jiný—
při panu učitelovi někteří op£t I tenou dámu hrdé aí vědomou
při milé paničce a v okamžiku ivého jména jež proletělo světem hrají důstojníci
1005
ae strhla hrozná vřava
Nová návStěva ohlášena
Někteří dámo nádherně oděnou ae apů
SvatohorStí ruští mniši přišlí e
taiílí nože jíní dokonce revolvery oby hrdé arutokratky Uylí jame
25000 zdarma
a tak to vypadalo jako na Kube přichystám usiylet konvenční poklonit! "portartfirské mátušce"
Ona jim líbá ruku a prosí je o v$
Vypálit tak někdo ránu bylo by írázc
Ale jaké překvapení!
dollo jistě ku krveprolítí a mnoho
žehnání
U dveří do vrchního salonu
živoťi mohlo bytí utraceno a to
požehnali leden po druhém a
tála
starší
asi
tělnatá
dáma
podali "naíoru" (hostií) Pokřížo
pro takového nezvedeného kluka
vavší se přijala a podělila se i
Občané niieho města mohou dě- 55tá skromně staromodoě
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— První to přijímání od Port
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vi kterýž byv povolán oa výpo kovského města
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Po 11 doí cesty neby
ml pořádek Ale na tom nebylo únavě
IlieJf přátelsky na nás lo lze přijati tělo Kristovo — řekla
Stojíme tu v gala — návitéva u zbožně paoí
jest dost Také advokát který
btáli jsme dojatí výjvem
učitele
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generála velkého jména žádá přece
zastupoval při soudu
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Kuítí důstojníci pozvali nás
milou paničku vstrčili do kalabu bezpochyby společnicí paní gene' laskavě mezí
se do dolního salonu
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au a iez 1 ncittcry její přiruci )i rálové
Velký salon bohatě vyzdoben
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Někdo z nás oslovil dámu rutky
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Dáma se usmála
komedii jsem dosud nikdy neviděl
Salon je pln chrabrých obránců
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— Můžete
Panička ona jest vdova— Živého
Kačte jen do Port Arthuru
š dlíty
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Dále jest mi sděliti truchlivou posadili
tii k ámikui tdruví VMlete-iuto Utúhn
twmwnfm
znutti)
pmvon
nás
bratří
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Povídáme co víme
4
ledvley
hvjiečné plíctií Hemocf
velkého účastenství přátel a zná panička je naše hrdinka?
— Netřeba zouíatí — praví pře 4
stých V pohřebním průvodu na
Vyslanec Černé Hory pan Ma svědčení
4
lézalo se více jak 24 povozů Hlu tanovič podal paní Věře krásnou
— Konec bude dobrý! Port
boce zarmouiiuě rodině projevu kytici a oslovil ji srdečnou řečí
Arthuru netřeba želetí Konec kos 4
'Jí
Generálová byla zřejmě potěle ců Kusko přece zvítězí
jeme upřímnou soustrasť
4
Do rodiny pJoseía Švandy při' na litzo se rozproudil příjemný
Vyptávali se oa bouře v Kusku
nesl čáp 14 liberníhoholíkaaviak nenucený rozhovor
Na slova
Vyslovili přesvědčení Že bouře
k zármutku rodičů — mrtvého uznání a obdivu vzácná paní jen
byly spúsobeny japonskými a as
Včera pak stihla zase nehoda p skromně odpovídala:
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Jeden plukovník nám řekli
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Josefe brzké uzdraveníl
nebylo možno
Mt mé íí lio iniiití fiiIné vkříl Jíní
na nlivitlio cf
Při obraně jako všude bylí
Iiratří Kroutílové započali ten jsme už nic neměli ani potravin
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Uiia une ai dubna a hodil se lze pochovávali Z nemocnic till 4 divil? chrla Štábu porisrlhur 4
MHDIUAI INSTITUTU
kali Udá oapinllm posledních sil
tam idrteti pfea sválky
keho gpnetála iíelsa aid
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