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ANABASE ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 
AUTENTICKÉ LÍČENÍ KAPITÁNA 

VLADIMÍRA HURBANA. 
Československá Tisková Kancelář. 

Washington, 1). C. — Inter- odporu, neboť demoraliso-vaná 
vicwován tiskovou kanecláří' sowtská nula armáda nepře d-
I-'rirodni Rady, kapitán Vladi-! rtavovala žádnou vojenskou sí 
mír Hurban, píidelený nyní ja! h\ 
ko attašé Národní Radě ve Wal ;  

shintftoně, podal tolo autentic-; Armáda naše odmítla nabídku 
ké áčení anabase nas armády 
na Rusi a feibí: 

císaře Karla! 

Účel příjezdu (i Ameriky. 

slov antiibolševickýrh jsme ne- ehu použe mezi temnou, hrabi 
reagovali. Proto, když jsme se vou massou, které naslibovali 
octli na půdě sovětského Ruska hory doly. 
snažili jsme se při jiti s bolševi-| ^ 
ky do shody ohiedně našeho od Nebezpečí německých ágeňtfi. 
chodu, či průchodu Ruskem. Jj 
Již tehdy byly sice příznaky,^' Nebezpečnější pro nás byla 
že bolševici bud' pod vlivem ně' práce německýých agentů, kte 
meckým, neb prostě proto, žel H pod rouškou internacionalis 
.;sir.e byli v Rusku jedinou sku- mu vloudili sc do sovětů. V kaž 
tečnou silou, budou nám dělat í.ém sovětu seděl nějaký Ně 
pí-ekúžky. My jsme bolševi^áni .| niec, který měl velký vliv poně 
vbj.rmili, že kdybych nebyli ab ;  vadž byl inteligentnějším. Brzy 
solutně loyalní', tak by stačily přišly zprávy ,že v Sibiři orga 
wzkázat jednomu našemu.plti, nisuji se němečtí a maďarští 
ku (korpus by i- tehdy v březnu zajatci a že bolševici dávají jim 
pod Moskvou) jiti na Moskvu a zbraň ěpoď záminkou, že se bu 
za den by bylo po bolševické do v. biti pro "věesvětovému im-
vládě, neb protiviti se nám teh- per alismu". Teď máme důka 
dv. když jsme byli dobře ozbro žy. že pián Němců byl vypro-
jeni (vezli jsme z fronty co se vokovat náš konflkt s bolševky 
dalo a každý pluk měl 200 až 
300 strojních pušek) v Rusku 
nikdo se nemohl, tím spíše ne V 
Moskvě, která vlastni toužebné 
očekávala náš příchod. 

Chtěli jsme odejiti jako bra
trský, přátelský národ. My zna 
.litre Rusko, chapaii jsme, že ne 
vlčili národa je zaviněno car
ským režimem, který úmyslně 
urzel národ v temnotě. Ačkoliv 
nám bolševická vlada nebyla 
sympatická, my jako hosté, nic 

a při pomoci aajateů anient nás 
po částech. 

Za takových auspicll začali 
j,me svou pouť. 

Anabase naší armády. 

Vojenský transport — vlak 
odevzdával zbraně v Penze a 
pak jel dál. Já jsem jel s prním 
transportem (tehdy jelo asi 8 
vlaků), který mó! připravit ce 
stu. Není to fráze, když řeknu, 
že kdyby naši dobrovolníci mě 

i ii voliti z dvou cest, z nichž jed 
I Ti a vede přes 5 opevněných ne 

Československá armáda .dala přátelských německých linií, 
bolševikům majetek v ce- j a druhá přes přátelské sovětské 

kou radosti jsme zvěděli z no-' 
vin, již v Honolulu, že Spojeně 
írltaty, nejen vláda ale i široké 
obecenstvo se sympatiemi sledu 
je naš, v historii snad bezpří
kladný pochod. Historie vzniku 
nasi armady, jeji činnosti na ru 

,\'a nás nastupoval Němci v 
ohromné přesile, na právo i na 
levo. Nebyli jsme kryti a Němci i nj nepodnikali a byli jsme 

Přijel jsem do Washingtonu,; mohli nás ohroziti i ze zadu. Za k ní  ioyální do krajnosti. 
íj>ych pwial podrobný raportjnúmi neměli jsme žádných ko-
o našem vojsku na Rusi, naše-1 nnuiikáčních prostředků, žád-
mu vrchnímu veliteli, předsedo j ných skladů a doplnění, všude 
vi Národní Rady Oeskosloven- j vládla anarchie a panikou za-
ské, prof. T. G. Masarykovi. |chváceni bolševičtí gardisté pt 

My na Sibiři byii jsme skoro [chali na lokomotivách na vý-
úplne odříznuti od světa a s vel chod. 

Za těchto okolnosti poslal k 
nam císař Karel posla a slibo
val, že jestliže složíme zbraně, 
cbciržíme amnest.i a naše země 

j ''c.utt-nOiTui.'- My však prohlásí 
ii, sc s rakouským císařem jed 
| r.at nebudeme. 

ské frontě i pochodu kolem1- Poněvadž držet frontu jsme 
světa na francouzskou frontu,' iu mohli, ustupovali jsme na vý i neboť my jsme si všechno do
bude se někdy čisti jako fanta; chod. již tehdy v souhlase se j  ky,j na Němcích, kterým to by 
giický roman. Ovšem bude to1[spojenci (naše. armáda vstoupi- |()  ponecháno ukrajinskými bol 
roman s krvavými dokumenty, j la do svazku armády francouz! ý t.-yiky* 

Mnoho jíž je veřejnosti zna Uké) bylo řešeno, prevěsti naši J pjed odevzdáním zbraní o-
Dio. Ale bude snad zajímavé,! armadu pies Sibír a Ameriku všem jsme uzavřeli smlouvu s 
když stručně, jako bez prostřed j do Francie. Začal těžký ústup ; moskevskou vládou, dle níž vlá 
Di účastník narýsují všeobecný jou Ki.ieva, Němci ve velké pře ua bolševiku 
obraz událostí. Není zvykem,1 sile nastupovali na nás a co by- Vo!ný průchod 
aby voják dával interview; ale j lu horšího, obsadili železniční nám napom 
za mimořádných okolnosti byj .tzel Iku hmač, který byl za ná í.tfeáky. 

an asi 100 mil a přes který mu 1 

sily uaŘe vlaky jeti. 

ně tisíc millionu rublů. 
4 l • *'S • I 

Abychom dokázali nezvrat
né Svou loyal nost odevzdali 
jsme všechno naše jmění i zbra 
nč bolševikům až na něco pu-
í^ek (na každých 1000 mužů 
i00 pušek) pro vlastní bezpeč
nost. Jíněni toto, zbraně, koně 
automobily, aero plány a j. mě
lo cenu více než jednu milliar-

, du rublů, bylo to naše jmění, 

ilusko a Sibiř, jsem jist, že by 
volili první přes německé linie. 
Arboť není větší mučení pro bo 
jem ztuženého vojáka než trpě-
ti stále urážky, nechat si překá 
žet od lidí, k nimž je loalní, o 
kterých ví, že buď ze zlé vůle, 
neb z naivnosti a zatemnélos|l 
mu škodí, a kterých by mohl .ie-
ctním prstem učiniti neškodný
mi. 

A naši vojáci to trpěli, aěko-
.iv někdy nás to stálo mnoho ná 
mah je udržet, trpěli jen proto, 
abychom mohli odjet z Ruska 
t eze všeho konfliktu. Nehledě 
na to, že jsme svou smlouvu do 

sjováky zadržet za každou ce
lí i! Když byli posláni do Mo-
t-kvy tři členové Národní Rady, 
aby vyzvěděli odbolševické víá 
dy, proč vlastně jsou naše vlá
ky zadržovány, byli. zatčeni á 
\ sazeni do vězení. V týž čas ňa 
různých stanicích byly naše via 
ky zrádně přepadeny sovětský 
mi vojsky, jichž hlavní kontin
gent byli němečtí a maďarští 
zajatci. 

Uvedu případ v frkutsku. — 
Náš vlak, asi 400 dčlostřeiců 
neměl zbraní leč deset pušek a 
20 ručních bomb. Byl obklíčer} 
2000 "rudcgvardejcami" (rudé 
gardy) sc strojními puškami a 
děly. Velitel jejich prohlásil, že 
jestliže během desetj minut ne 
odevzdají naši své zbraně, dá 
rozkaz střílet. Na$i dle zvyku 
začali vyjednávat. 

Tu ozvaio se německé koman 
do Schiessen! (Palte!) a bolše
vici na německé komando zača 
il střílet do vlaku. Naši dobro 
volci vyskákali z oken vlaku a 
za pč? minut všechny strojní pů 
sk.v byly v naší moci, rušti bol 
ševici odzbrojeni ale Maďaři a 
Němci všichni popraveni. 

Jenom intervenci amerického 
a francouzského konsula, může 
eěkovati sibiřská vláda, která 
9ÚUÍ v Irku'sku, a která jak se 
pošdejj ukázaro, nařídila toto 
/rádné přepadení, že nebyla 
zničena našimi právem rozhoř
čenými dobrovolníky. 

Do jaké krajnosti šla naše 
loválnost toho důkazem je, že 
ačko,liv jsme byli zrádně přepa 
deriVačkoliv všechna rudá gar 
da námi byla odzbrojena, my 
přece dali se do vyjednávání a 
resultátem jednání bylo, že my 
za slib nepřekážeti nám v cestě 
edevzda.i jsme bolševikům, kte 
ří nás přepadli všechny zbra-
lě! Myslím, že taková loyálnost 
je opravdu bezpříkladná. Prav
da, podmínkou bylo okamžité 
lo/puštění a odzbrojení němec-
1 vch a maďarských zajatců. Si 
b íská vláda slíbila a poučena 
trpkou zkušeností, že napadat i 
neozbrojené Čechoslováky je ne 
bezpečné, propustila naše vlaky 
do Vladivostok!!. 

Ovšem jde tu jen o v.iaky, 
které byly v okolí Irkuteku. Voj 
sko naše nacházející se na za-
pad od Irkutsku bylo dle direk-
t:' f  z Moskvy atakováno také, a 
le r, týmž resultátem. Bolševici 
tyli všude odzbrojeni. 

(Dokončení zítra.) 

2E ŽIVOTA ALEXANDRA 
DUMASE. 

! Obchod otevřen 
i bude v sobotu 

i i po celý dému 
Obchod zůstane I 
zavřen v pondělí 

po celý den. 
Toto letní-prázdninové zařízení jest proto, aby 
naši zaměstnanci užili dva plné dny v týdnu k 
odpočinku a osvčžeíií, a potrvá včetně až do 
2. září. 

Ženské $1.00 Lingerie živůtky 

73C 
Dámské $1.98 živůtky 

$1.00 

Hílé živůtky s hlubokým límcem, na
před s krajkovou ozdobou, některé pěk 
ně šitých vzorů s barevnou výzdobou. 
Vesměs samá lácé. — velk. 36, 38 a 40.• 

Lingerie, celobílé neb barev, kom 
binaeí s krajkovou ozdobou s vel
kým límcem. Velk. až do 40. Jen 
nepatrně jíoškozené.^ 

Třeli patro. 
* 'ji* 

mffltof i 

Dámské a dívčí 
$10 hedy. obleky 

po celý deň $5.00 
Z tafetu, poplinu. krep-
dešínu t  světlých i tma
vých barev, tvary pro od
polední nošení. 
Hladké a vkusné svrchní 
sukně, vkusné kapsy, b ta 
řevné prýmk.v, 

Prací obleky ,.+ 
Velk. pro dá- *7r 
my a dívky ^ i JI 
Čerstvý, nový voile, šotyš 
tissues atcl., v krásných 
pruhovaných neb kostko-
váných efektech, hlidká 
neb sbíraná sukně, vkus-
né kapsy, pas, voilový 
neb organdinové límce a 
rftnnšsty.. 

Hi" t * T^etí patÉlk 

Po celý den v pátek 
Damsj&é SÍ9.50 a dražší jar. obleky 

$15.00 
'Každý šitý z ccloviněné látky^ jako poplin nebo serž 
v ne jnovějšich hladkých tvarech a různých pasových 
vzorů. Ponejvíce jsou jiavy modré, ale každý dobře 
poslouží jako oblek podzimní. 
Mnohé mají svrchní hedvábné límce. Model v krá
snem světlohnedem odstínu, ozdobený plochými hed
vábnými prýmky a knoflíky. , 4, vTřetí patrtf. * 

Francouzští spisovatele již 
před půl stoletím, kdy ještě by 
lo vše lacinější, než dnes, do
ptává, i o něco větší honoráře, 
než dostávají za našich dnů 

'ažte se po Ob-
•hod. Červených 
známkách při 
každém nákupu 
>d 10c vvše. 

Cizinecké oddě
lení na balkoně, 
tažte se po če
ském prodavači. 

Jervcné Obchod 
lí známky uspo
ří vám 3'c při 
Vašem nákupu. 

THE BIG STORE 

Kiiáf ++++++++,f+t+*}'H"í +++++•! ÝW i 

í.ii.lerád, ale co bych si pak po-
dri.cli, zbiane odevzdali až MÍ* Spir.ovatelé čeští. Toto dá :>c do čal já se svými sekretáři? Mu-
v>hraženou část, ,v každém mě j isté vysvěthti tím, že sil bych je propustit!.' 

lo mi dovolen dát americké ve 
řejnoutí autentickou zprávu. 

Jak vznikla naše armada. 

Naše armáda v Rusku byia 
sorganisována za' ohromných 
překážek z vojenských zajatců. 
B>ii jsme ve svazu ruské ar
mády a od leta 1017 vlaatné je 
jdiným boje způsobilým voj
skem na ruské frontě. V červen 
ci, kdy Kerenský se pokusil na 
ttupovat, jenom naše vojska na 
Btrpovaia opravdově. 

Bit va u Bachmačc. — Němci 
porazeni na hlavu. | 

O stanici Bachmtč rozhořel 
se čtyřdenní boj, vc kterém by-
ii Němci na hlavu poraženi a 
my jsme, ovšem pod ohněm, mo 
hii propustiti svoje vlaky. Veli
tel. německého oddílu, který po 
n:žen byl u Bachmače nabídl 
náui sám p.říméří na dva dny, 
jež jsme přijali, neboť naším 

míry 

Bolševici ped vlivem Něnpců zru 
šili smlouvu, 

Jiz tehdy bv o možno viděti, 
že Němci počínají velice se zne 
j.okojovat naším pohybem — 
Dnes máme již o tom důkazy, 
že ^ březnu Němci považovali 
náš pochod za naivní avanturu, 
která brzy skončí. Když vsak 
viděli,, že. nemožnost stává se 
skutečností napjali všecky síly 
a mobilisovali armádu agentů 
próti nám. Jak jsem řekl, bolše 
viei nebyli nám příliš přátelští, 
ale nic dosud otevřeně proti 

lexander Dumas st. měl jiz v £ranjcý >* 

800 franku, je'í 
nabízíte, zřekl se 

ročních 80,000 
bro vol niky. 

Po 57 dnech takové úmorné počátcích své literami slávy 
cesty dostal se první vlak do ročního důchodu 80,000 fian-
Vladivostoku a byl nadšeně při ků. — 
v tán spojeneckými silami tam- j Jednou sešel se Dum as v ja-

jkési společnosti s jistým panem 

Starý pán, jenž patrně nejen 
mody vyšěl, ale i posledních 

několik let prospal, myslil, že 
s ním Dumas tropí neslušný 
žert a mrzutě se odvrátil. Ale 
jak se podivil, když mu kterýs 
přítel sděl!5, že Dumas ikuteč-
liě vydržuje si tři tajemníky (z 

V j úkoiern bylo odjeti. Toto přímě 
• Pa tnlru v Ukrajifté. , j ří však vrchní velitel německý, 

% j, ife ierál Linsingen zrušil a naří j.ám nepodnikali 
Když bolševická sovětská |  ̂-'1 na nás útočí ti stůj co stuj. 

viáda uzavřela začátkem bře/! | Byip však již pozdě, naše via 
lia mír naše vojska v síle 50,000 ( ky uz byly pryč. Naae ztráty 
IDUZŮ nacházelo se v Ukrajině j by!y 600 inužú, kdežto my j^mc 
I'.tdaleko Kijeva. Bývalá ukra-jy* jeden ie® pohrbili ^000 
jinská vláda, která se utekla \ N L ;aiců. 
piVd bolševiky k Němcům zva j i ak jsmo se doptali z Ukra-
la Němce 4ia pomoc. Když né-jjíny. 

mnu. 
Když Něme i viděli, ze my delouy, spisovatelem kdyoi sla 

přes všerko se do Vladívostoku vnvm. ale v té doby již "z mo-
drist?»/2me. udělali přímo ná- tiy vyšlým". Starý pán blaho-
i.lak na Trockého a Lenina, ne- mladému muži k jeho po- , 
boť to, co pezději podnikali .^iednímu dílu, ale vytkl mu n: i(  ,čťskych spisovatelů, pokud vi-
prati nám sověty nedá se omlu róm q ^hosklonně některé va- me»^adny to jeste tak daleko 
vit naivnosti. Vlaky byly zadr- d Dumas mél dosti taktu v^- a ze jeho» důchod z 

.ř.eny na různých stanicích, tak s lechuouti  klidně rady starého fedakci  skuté.čně tak veii-
že jeden od druhého, byl.na pa 

BolrcŤíct mamě peně-zi lákali desát mil-
• jpac dobrovolce. 

mecké a rakouské vojsko zača-
lg nastupovat na Ukrajinu, po 
biee našeho vojska byla přímo 
zoufalá. 

i .t. 

Dol^vki a ar^*ád% 

Jich pium.desid'.-riii.m bylp a 
no to obětovali mnoho peněz \ 
agitovat naše bobrovolee, by se 
přfpOjili k nim. Tehdy Lenin "a 

| Trocký, opírajíce se o Lotyše. a 
1 posílení námi, byli by bývali 

• bezpečni. ..Ač agitace se vedla 
l\acházeli jsme se v j Náš poměr k bolševikům by! s  r-ivě a nepoctivě, my nepodni 

aciíí uzaviela mír, na j pusud dobrý. My .ísrne se do fcali ifreti vládě ničeho. 
Kaš národ ,ie pří'iš vyspélý a 

Lenin a Trocký může mít úspě-

P« W • — — — " ^ * , 
nil Nftr.ci nastupovali a žabí-,vr^tinich záležitostí Ruska ne-' 
Čč.ii cIu*or.:ná prog'ranstvi bez .míchali a na výzvy různých vr-^ 

pána, ano v galantnosti šel tak ^ fosP í š i l  ihned ^ nadaném., 
daleko, že ho hoflivě ujiíCoval. muz., omluvil se mu 

i & rGkl* , 
.-1 V 1 . A.I » *»» že příště bude. se jeho radou / • • • 
UtcbrM v|»ky. -- ClenweN» í id l t. Okouzlen roztomilostí i Voru. kdybych aeby. j.z 

rcím Rady žalařováni m adého muže> nabidl mu sta- t rochu ^bidl bych se 

C(. . . .. . . iý pán místo sekretáře se 3luž-:vam ! l-Vn1' -K1 za  se''retáře-Střelba lo oken našich vlaku -\ l  . Tx . I 
a  xíeho druhu provokace byly 'j3™1 • r"'cne- "'"a° z v. j t o l a n m i m m m a M i M * .  
na denním pořádku. OVbrojenI Překoval a odnutl. cemuz 
mad'arskych a německých za- se  Pan Iou>, jen^ chtěl ta c ),$•-VAl.F-CNÉ 0SPOR-
iat.eů bylo prováděno ve vel "mladému talentu šetrně po-, ZNÁMKY jiiou nejlcp-
kóm slohu. Jeden rozkaz Ciče- .skytnouti podporu, velice divil.; ; í ]n  u loirRÍm DC!l6z  na  ncj i. 
ri?úv (žahranienho ministra) Na jeho naléháni, proč. nechce j 
zní: Německá a maďarské za- místo sekretáře přijmouti, od-
jatce odvážet ze Sibiře, Cecho- větil Dumas: "Přijal bych je ^ ^ ^ «| m 
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Ryze český železář
ský obchod a pokrý
vači. — Máme všech
ny potřeby pro domár 
cno.st a vyřizujeme 
správky kamen a 
s t ř e c h .  

4017 Broadway 
Tet Q. S. Union 331 

OZNAMOVÁNÍ VE "SVÉTU" 
PHlMÁŠI ÚSPÉCH. 

VÁŠ MAJETEK. 
(Jhcete-li Váš mnpr'> 

dul. vA'niěníí n^h kouf>í^ 
poídoužíme Vám v ItnidAni, 

. případ*. 
Kupujam & prodáváme prvni 
* druhé dlužní fípii^y (mort
gage). Pojišťujo.m vo ti 

případech. 
fHE C1.EVELAND HOME 

INVESTMENT CO. 
WIS BROADWAY. 

l .. . . i » « ' ír kt~\, }«. •<»% *. <1 


