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J'cd zahájením války ženy pře-

vyšovaly počtem niuže témě' ve

vseeli zemích kť-r- é nyní nuUziijí
se ve válec u''ho!ív přeromj statí

ných "lišeni ů v Rusku byla dopa-
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účinnost mnohými je viděna v Je-

ho způsobu řečí Hunduy nevybírá
slov u éasto mluví pouliční hantýr-
kou Ti ktcí vidí v tomto způso-
bu kázání úspěch prohlašují že

nazývá černé černým a bílé bílým

Slyšeli jsme ííundaye mluvili ono-

ho odpoledne kdy kázání platilo
výhradně mužum ale užívání pi

výrazu působilo na nás

líiiiívýlo dojmem Nedovedli jsme

pochopili jak muže tento způsob
mluvení příměti lidí až k ťanatí

srnu Ale snad máme jiné jniíi li-

lií a nedovedli jsme dosud vnik-uoul- i

v duši amerických davu
Náklad na iKuudayovu kampaň

je asi írl'7000 V tom zahrnut ju
náklad na budovu jež stála tfll-00- 0

srovnání lotu jež vyžádalo si

nákladu t'i000 nájem za toto mí-sl-

a plat jelio pomocníků za sedm

týdnu Tento obnos sebrán v prv-

ní polovici kampaně Nyní nebude
se vybírali až v posledním duu

kampaně což bude dne l!l ííjna
Všechno co sebrání) bude v po-

sledním dnu kampaně připadne
iSumlayovi

Sunday z Omahy půjde do Sy-racu-

nu osm týdnů odtud do

Trciilon Baltimore a liouisville —

Po té nu étyřy týdny pojede do

Honolulu po té bude v Bostonu

V 'hieiijíU a Cinciiinali

Jaký účinek má ptáče Iilly Sun-

dávej Mnozí tvrdí že velký Ji-

ní mají za to že nepatrný Mnozí

větí že lidé po vyslechnutí toho-

to kazatele stávají se lepšími lid-

mi lepšími manželi a otci a miluj!
více svoje domovy Sunday řekl

v Omuze mnoho pěkných věcí o

domově lnic člověk in úže se cíti-

li úplné šťastným a spokojeným

je li to jeho přáním Sunday mlu-

vil krásně o rodinném štěstí kte-

rého člověk sám je strůjcem
silnými slovy dovedl od-

soudili ty kdož zanedbávají pé-

či o domov a hoví raději Nvýin

nízkým vášním Věříme v lepší
svět! Přejeme si lepší upravení

rodinných a společenských pomě-

rů Přejeme si sami nápravy v

tomto ohledu Probudila li tato
kázání svědomí jenom v několika

moci ilokázati éí nikoliv Tuhle

rýmu uhnal jxem v Iwí

kle h obtěžuj" "'f troch ii Ale ly

ji pomohl l')ii' jako vždycky jí
učinl Nikdy jsi June nezklamal

A já tebe také nezklamu Ví to

dobíe JcUi! liéláiii jak mohu

nejlépe a slíbil jsem konali jeslé
lépe budcM lí stati pií mné Ty
víš 1'ane že jem nikdy se nevy

hýbal aniž ustupoval stranou
"dozná že jsem díve nerozuměl

lak dobře jako nyní J'ane možná
! jsem dnes nekázal luk dobře

jako v minulostí ule vykonal jsem
lo jak mohl jsem ncjlěpe Tedy

pomoz mi nyní 1'ane

"1'olnoz stalé Otnaze JJože oloc

svoje ruce kolem llí 1'ane II pomoz

jí! Idí do liolíien 1'ane do okres-

ního domu a do městské radnice
do hotelu a obchodil do továren
a hostinců Panel Pomáhej všude

Pane! Pomoz muži nu ulicích jo
béblíku a opilci! )c v tenatech a

nemůže si pomoci Pane! )ábel

jej skoro ucliválil jesté jenom je
štulec a bude konce Pomoz

mu Pane narovnali ramena po
vzliuď jej a zavolej 'Pojď sem

starý ďáble muzei mne ještě jed-

nou udeřili!'
"Pomoz mm' Jložc chytit a za-

hnat do ohrady mladíka klerý na

lézá se na cestě do pekla! Pomoz

mné zachránili mladou ženu kte
rá obchoduje se svým žeiistvím v

distriktu červených světel! Při-

veď ji Joe sem do tohoto faber-iiuklu- !

Proklouzne-l- i sem zadními

dveřmi a usadí se v zadním seda-

dle poskytneš mi Pane oheň

mohl jí něco říci co přiměje
ji vzpomínali na matku a starý do-

mov a pošle její nohy sem k to

mulo stolku kde muže získali po-

vzbuzení k novému životu

"Pomoz mně o Ježíši pomoz
mně zachránit i celou Omuhu kte-

rá se žene horem pádem do peklu
která se žene lak rychle že ji ne

miižcM vidéti pro prach Pomoz

mně Pože a dej mi sílu k této

práci! A ty víš Punc že pokud
stáli budu na dvou nohách a po-

kud budu mít i hlas abych mohl

být i slyšen budu konat i tvoji Jirá-

ci n HŽ shledáš potřebným zavo-

lali: Do třetice všeho dobrého
Pili táhni! — já přijdu! Pomoz

mně Pane abych mohl upozorni-

li lid na nebezpečí Pomoz aby

slyšeli mne volut i : Ustaňte! Za-

stavte! Pomoz Pane nám všem!"
A pojednou mění hlas rozpřahu-j- e

ki do bojovné posy volá dolů

sko od Bulharska aby mohlo do-

jili k spojení armád Po té spojen-

ci Německu a Rakouska mohli by

utvotiti celistvou válečnou frontu

je rozšiřovala by se od moře Pul

liikého až k ('uřihrudu Tím pte
devšim sesíleno bylo by postavení
Tm ku a dobytí Dardanell bylo by
oddáleno nestalo li by se nemožno-

stí

Ať jakkoliv uvažujeme o příčí-ná- f

li které vedly Bulharsko aby

pomluvilo se tni síranu odvěkých

nepřátel Slovanstva nemůžeme se

ubránili přesvědčení že slovanský
tento národ dopustil se ohavné

zrady která strašlivé může se na
něm vymstít i Je sice pravdou
že značná část bulharského náro-

da loto rozhodnutí neseli vatuje a
le ustává tu faktum že většinu

representuntu národa projevila s

nim souhlas
Pulhuií jnoit přívodu finského

ale hned v Sedmém století podro-

bili si území které nyní obývají a

smísili se se slovanským obyvatel
st vetu a jeho jazyk přijali Dva-

náct posledních století jsou Slova-

ny Ale jsou to jediní Slované

kteří v léto válec spojili se s y

z vlastní vide proti Slova-

nům Je sice pravdou že mnoho

Slovanů bojuje v teiitonských ar-

mádách ale ti bojují nedobrovolně
a jejich sympatie jsou většinou na
straně spojenců
Bulharsko podrobeno bylo Tu-

reckem ve čtrnáctém století a zů

slulo částí ottomanské říše až do

roku 1H77 kdy bylo osvobozeno

Ruskem Bulharsko vděčí za svoji
iieridv i lnst za svůj politický vý-

voj a za svůj národní život jenom
Rusku a přes to v přítomné vážné

krisi staví se po bok jeho nepřá-

tel

Starobulhaiský jazyk jenž je
poněkud rozdílným ml moderního

byl nejbobatšiiu a nejkrásnějším
slovanským jazykem Byl to prv
ní slovanský jazyk do kterého by
la přeložena bible Starobulharšt i

na byla tudíž základnou literární
ho jazyku všech slovanských kme

nu

Kilvž Rusko v roce 177 dobvlo

na Turecku značnou ěást slovan

kého území na Balkáně počítají
v to Bulharsko upravení těchto
distriktů ve státy jak navrženo

bvlo Ruskem nebvlo schvalováno
zápndo-evropským- i mocnostmi Z

toho důvodu konala se konference

v Berlíně v roce 1S7S na které po-

díleli se zástupci Německu Rakou-

ska a Anglie Rakousko nevidělo

rádo utvoření silných balkánských
slovanských států Německo mílo
také svoje tužby na Balkáně a [tři
Adriatickém moři Anglie měla ji-

sté rozpory s Ruskem Anglie i

Německo rozhodly se rychle pod-

porovat! požadavek Rakouska o

ztiovuitspořádáu! hranic na Balká-

ně Rusko jež seslabcno bylo vál-

kou nemohlo tukové změně zabrá-

nit i

V této berlínské konferenci Bos-

na a Hercegovina vyrvané Ru-

skem Turecku a připojené k Srb-

sku byly vzaty posledně jmenova-

nému státu a přiřěeuy Rakousku

pro dočasnou nkkupaci Bulhar-

sko stulo se polosumnstutným kní-

žecí vítu a v roce 17!) princ Ale-

xander Battenberský Němce stul
se jeho knížetem Týi vzdal se

trůnu v roce lSsfi a v roce 1 s7

princ perdinaud x rodu Saxo

také Němce přijal trůn
a zasedá nu něm do dobv přítom-

né

Ucřdinand zůstul Němcem přes
to žc naučil se mluv it i bulharským
janykcm Král Ferdinand ncupo-mně- l

že zu zinkání královského
křeslu má co vdéčiti vlivu cNafe

Viléma a citaře UrantUka Josefa

Nynt Ucřdinand přispěchal na po
mne těmto dvěma rlsuíňtu a tuA za

to že bulharský národ bude tan-

covat! lak jak on bude mu pNka-t- i

Ale mohl by s mýlit i Ve s!v

VHtkýť h zemich dochiUt sice j
notu li idktt k ná' litým převru
tům N'vnA ale t velkých kri
sl h thiH'Jti proml iiti riholné
Kv a é ktl Ucrdinaiul nů Je

ěebtí řvvidiicí Picdnl nutJiví Slo

va) stvi proti ituvňR prti irdt1
H iUirk ProMinrulid buHutiítl
v I mIcih i vitivU krále pied Un

n oMiďmu krokem V iicdUtte

odntol priJJUdl otevřeně Je

BoHirko in'nit l l i Mviníno n

l rojem V rukou TeutomV Tctdo
rtt- -

j'dné bo!hr%kélu
wArvnli je i vrukou J H iHtsirsku

1 p t kd íťiwě UUt Vitiojpl do

války i ttí Ním i RkuU
m IsUiom bV ktrtl v iVjwu
n lrvnlnj rt pt tititvl tnihodné slo

stihu možno získali jenom z

zemí Ve třech hlavních

válčících zemích 'iptidně od Ru-

sku picbytek žen byl nánledující :

V Anglii l'J!7r0l v Německu

h l '( i ve Uriiiicíi (íl')2l I do

hromady v těchto Iřceh zemích

Je plíroeno že válku

tento nepoměr ještě zvýšila
O anglických ztrátách ve válce

ináliie přesné číslice a těchto shle-

dáváme že AiikIÍ" ztratila kolem

100000 mužů Německo ztratilo
IHOOOOO mužů vedle námořník ů

Utiineouzské ztráty přesně nejsou

známy alo jistě jsou kolem 1'JOO-00- 0

mužíi ne li více A válka do-

posud není II konec Každého dne
moloch války pohltí tisíce nových
obětí

'A raněných někteří se pozdraví
ale velká většina zůstane mrzáky
kteří nejsou schopni vydělávali si

mu most al ně živobytí Takoví stu

nou se neschopnými hýli manželi

a otci

Není jisté přemrštěným odha-

dem řekneme li že v těchto třech
zemích pn Válce bude o r000000

žen způsobilých k súutku více liež

mužů Nikdy od tíieítileié války

Kvropu nenalézala se před tuko-

vým problémem jako je tento Jak

Kvropa bude si počínali v luštění

této důležité otázky 1 Vyskytly se

již éctné návrhy a četné předpo-

vědi ale k luštění tohoto vážného

problému doposud přikročeno ne-

bylo

VLÁDNÍ PŘÍJMY

Vláda Spojených Států potře-

buje více příjmů Poslední fiskál-

ní rok skončil deficitem v obnosu

ifOÓOOOOOO V tomto obnosu na-

lézá se +l!!l000000 vydání nu ý

průplav Na počátku fi-

skálního roku nalézalo se ifHUOOO-00- 0

ve všeobecném fondu ale ob-

nos tento poklesl nu 1 1000000

Válečná dan která vyprší dne
J ledna lDKi přinesla !IO000000

zn rok Nezdá se že tato válečná

dnít bude obnovena A přece ten-

to značný příjem nezabrání defici-

tu President Wilson pomalu při-

chází k náhledu žo revise tarifu za

účelem zvýšení celních poplatků
je jediným možným rozluštěním

tohoto vážného problému Ale ta-

kový krok podniknutý demokra-

tickou strunou právě před presi-dentskýn- ii

volbami mohl by způ
sobili změnu v politických pomě-

rech President dobře si to uvě-

domuje a proto se rozmýšlí
("'lenové kongresu kteří navrho-

vali rozšíření a výšení duně z

příjmů přišli k náhledu že tukový

způsob zvýšení vládních příjmů
byl by právě tuk nebezpečný pro
jejich strunu Většinu demokrati-

ckých kontjrcsníků toho důvodu

stojí při presidentovi který má za

to že v situaci podobné je nejlépe
ře spoléhali na zdravý úsudek li-

du Proto možno oěckávati že při-

šil zasedání kongresu provede no-

vou revisi tarifu

RUSKO SE VZPAMATOVALO

Poslední události na východním

bojišti nasvědčuji tomu že Rusko

se vzpamatovalo JiJ nyní nedočt

láme se o nezastaveném německém

postupu a o dobyti jimi nových
měst a posic Nyní Rusové ukáza-

li Že jsou dobrými bojovníky
li jim nejdůlciitějšich pro-

středků válečných a v mnohých
místech jfuttluědi teutonské spojen-

ce řpět
Tato potěšitelná třměna na ru-

ské frontě přiěílA se dvěma věcem

Rusko je nyní dostatečně násobeno

střeliv cm které bvlo jedinou
se věci aby nepřetr-

žitý ústup proměněn byl ve vytr-

valý odpor sesiícný protiútoky a

roívimttý v některých místech

j tko V II di= i V sillMHl ofVlIstVH —

Druhou příčinou této mucny je o

kolon! Je Nituci na světu potu
pu smetem vývHodoíiii utrpěli tttk

velké (itly Je dt!Í jejich katu

pů bv l ochromena A to

chuo k!lu s' jt ité před tlitt ln i
bvbv nulou é tt iťiue kv h voisk

pfUlttottl i bojíitě východního
04 bojiště Klpitdol kd SpojťHcí

ihi)d ofeiutvn
A j J- - slě jedna pí Pnu pru sl

bt klenm Rusku nvnl uksutij
kterou postrádali m několik mí

nttlývh toM D' hUťjh i ipr4
vv Rik toisvěd-ij- l letnu Je

iťuii i k i ívítlaíský st in v

lluskll ! I léioěř V kofchřu Vři

šit4 ttímeikých vyévědrtM tj

' Nemůžeme ovšem očekávali že

j Umové vyl lučí eo nejdříve vetřel

ee ze svého území Rusko je nuce

no k lakovému m ienčmii náporu
učinili důkladné přípravy a ty do-

posud nejsou dokončeny Ale je
jislo h nadejde chvíle kdy Ruso-

vé zahájí postup směrem západním
a dobývali budou jedno ztracené)

město a druhým u nezustuví se

ani na německých hranicích Ru-

ské armády nebyly zdrceny jak o

znamováiio bylo z Berlína a ne-

byly učiněny podružným vojen-

ským éinilclem Jejich vytrvalý

odboj v posledních třech týdnech

nasvědčuje tomu že jejích síla a

vytrvalost nebyla zmenšenu tak

četnými nedávnými neúspěchy To

šinul bylo by pravdou kdyby ně-

mecké zprávy byly správné Ale

tyto nu ňlěslí byly od pravdy
značně daleko

ÚSPĚCH SPOJENC0

NA ZÁPADNÍM BOJIŠTI

Poprvé od bitvy nu Marné k tu-

ru skončila vítězstvím spojenců
vojska francouzská anglická a

belgická zahájila na západním bo-

jišti ofensivu v minulých dnech a

docílila pozoruhodného úspěchu v

mnohých částech fronty který zů-

stane velkým úspěchem ať jakko-
liv se Němci snaží jej seslabiti pře-

háněním ztrát které spojenci

Spojenci docílili pozoru
bodného vílěství 'v bit vě jež pro
hlasována je za tiejkrvavější v

přítomné válce Německo připu-

stilo že ztratilo řadu dobře ope-

vněných silných posic ale oznámi-

lo že postup spojenců byl zasta-

ven Ale Němcům nepodařilo se

dobýt i zpět ztracených posic a ná-

sledovně zůstávají poraženou ar-

mádou ať už jakkoliv je silnou je-

jich defensiva

Jak veliká byla síla vojska po-

dílejícího se v této bitvě nemohlo

býti zjištěno Němci tvrdí že spo-

jenci byli dvakráte tak silni An-

gličané tvrdí že mají milliott mu-

žů ve Francii kteří nalézají st na
bitevní linii unebo v reservě —

l'Yaiicouzská vojska byla také ji-

sté značně scsílcnu Jak mnoho

vojska mají Němci na západní
frontě není přesně známo Armá-

du korunního prince německého je
značně silná a nalézá se v ní vý-

květ německé armády Císař Vi

lém k vůli politickým příčinám

přál si aby korunní princ docílil

nějakého pozoruhodného vítězství
Mělo se za to že dobudo Verdu-n- u

ale jeho pokusy o postup v

těchto místech nesetkaly s s val-

ným výsledkem a skončily jenom
velkými ztrátami pro jeho armá-

du

Poslední nezdar německých ar-

mád na západním bojišti vyvolal
v Berlině poplach Několik tako-

vých úderů a postaveni německé

armády ve Francii bude otřeseno
Ještě několik podobných postu-

pu spojenců v některých místech
a německé armády budou nuceny
opustili mnohé svoje posice které

hájily po více jak rok Praví se
že spojenci chystají se k novým

Slibují že připraví Nem-

ěřím nové překvapeni a že strhnou
se bitvy mnohem krvavější nej
byla lato poslední Vojenští od-

bornicí maji za to f íuhájeny by-

ly náběhy k velkému a rozhodné-mi- t

utkáni První výhody získali

spojenci Spojenci musl vyklidit!
Francii od Němců chtějí li ílé-it- i

Němci musl dubýti Ualaistt tt

Paříže budou li chtttí prohlásili
spojence tu poražené Spojenci
jsou rozhodnuti pokračovali v bw

ji dokud Němci nebudou vytlače-
ni Francie- a Delmu Jsou pru
válku lépe piipraveui liytd Itei

byli kdykoliv před lim A iueititn
útoéni ilt německého vojsku
chabí následkem ivlkývu tr4t
kteté těžko j" nahradili Némei
sice-- doposud pevně vctl Je vltě-o- t

v i khud se lni jejich stranu ale
odtloflti posledních několik dni
naděje m koneční jejich vílčjintvl

itčuě ymrtuJy

Je-thJ- e s! V v pů jčujet rUI ne
soUe musit oče kávali Je hudci

pltU! v vsJý llrok

Tru kilo odeplr kotuti svoji
pMinitost v)hý(4 se pií!etiti k

v) iitiutl e

t lu nejsUtcéníjsi mul J sU

bý itemi t! sebeduiíry

BILLY SUNDAY

V Omaze v pí ílomné době mlu-

ví Ht jenom o kazateli Sundayovi

který povaovátt je za jicjv ulhílio

evangelistu světa Denní časopisy

věnují jeho rú i větší pozornost
než éemukoliv jinému Otiskují
doslovně jeho kázání u přinášejí o

nich podrobné zprávy Sundav do-

vede vc svém tabernaklu který

postaven byl nákliidriil 11 000

shromáždili každodenní" obrovské

zástupy V taliem iklil j sedadel

pro 10000 osolí a pravidelní" vše-

chna místu bývají zaujata Jívlášl-n- í

vlaky jsou vypravovány do

a lidé cestují tta mil aby h

I i tohoto evangelistu o kte-

rém více m mluví a píše než o kte-

rémkoliv jiném a který má více

přátel i nepřátel než kdokoliv ji- -

Mi jsme jej také vysleelmouti
abychom požnuli tajemství jelio sí-

ly upoutali pozornost tak velkých

Bustupú Dlužno doznali žo jeho
kazatelské met hody jsou skutečně

ojedinělé zvláštní a podivné Po-

zorovali jsme žo Půlly Sumky ví-

ří nám nejvíce v jejich úéinnost a

sílu Četli jsme jeho kázání před
tím některá z nich důkladu? aby-

chom vytušili z nich záhadu oné

síly kterou mnozí snnží ne v nich

vidéti Ala tato kázání nepůsobila
na nás ssvláštním dojmem Krásné

myšlenky jsou zde vedlo laciných
effektů silná slova vedle naivních

vyjádření Teprve když viděli

jsme jej v jeho záchvatu kazatel-

ském pochopili jsme proč nn ně-

které lidi mi takový vliv

Bylo teplo onoho dne kdy na-

vštívili jsme tubernakl n Kunday
svlékl si kuhát aby mohl se po-

hybovali volněji Nestál strnule

jak bývá u kazateli zvykem když
chrlil neobyěejnou rychlostí slo-

vo lo shromážděného obecenstva

Kdyby byl pronesl svoji! kázání v

nehybné pose nemělo by takové-h- o

účinku Alo Uilly Sunday při
svém kázání hrál Hrál znamen-

ití Tato jeho hra rukama očima

a celým tělem to byla která půso-

bila Představte si státního mu-í- e

typ Američana rozčileně po-

bíhajícího po platformě mávající-li- o

rukama proti obecenstvu i i
lead pružného athletického těla n

jiskrných očí jimiž dovede vyja
dřovati zlobu jako ncjíkusYníjA!
herec Hleďte práv A dává ruce k

ňstim volal na někoho v

tUlce Jakoby v obavách ustra-ien- l

voUi ♦Zantavtel Zatavte!
Naléát m m restj Uo pekla!"
Pfethtavta i iivou etikutaci ri
koil rnťiMrtií pobíhaní po platřar-Pt- 5

volAnl a kf iěeii! a opětuj ndr
ttý ale nepřťtříitý pruiul feěl Ii
[ mrnJ itaslouchajt liru ru-

kou a tť't jňol i lut ní iaisřiu'ti

ckmi silou luU měkkývh povsh
sUt jiot divajt k ktrnule ku přtnlu
M } t idlji l 'fli lháslejní alf
l%KiUi hji se lijoum Ur ks4
tela% j# pouli ftUva kterými ji
íloj rov Jut phcháiejl jka nAttav-ket-

Sunity h'hú avl k tul i nu a

tv m iuiik n-- l lu l pn
jrbi iVh byl tiiíí ůplož ťnkrí
Nen Jitul NejituHíA krku
HkiM5 1 lu iUuku %lXh j

kš H4 obOlikit kkUlt krouM tí
m tu4l rukma tUmkt i m n

klelšý kUU-- Mri4l kUo
K ittkii Í %ýkiíii m ktrUk í
ttdfk TVu4 kr utuvuj vy

viltij HaínUt t ut )#

tktiU t4 s4l w vhi sUiikw

X Jil twluvii

♦WIU Krt# k l)l iM jww

Hm tHe luvUI buU li tuj

desítkách lidí a stali li se lepšími

pak Sunday doni i vykonal a puk

odpustíme mu i to že tu a tam nu

nášcl příliš černé barvy

BULHARSKO

Bulharsko odmítlo požadavky
Utisku aby přerušilo styky s cen

trálními mocnostmi a propustilo
německé důstojníky To znamená

že Bulharsko rozhodlo se vstonpi
ti do války nu struně tcutoiiskýeh
spojenců a snad již ve chvíli kdy

řádky tyto dostanou se čtenářům

do rukou bulharská vojska podí
let! budou se na bojích Události

nu Balkáně vyvíjejí se velice ry
chle a každý den přinese nové pře

kvapení
Teutonské mocnosti nepochybně

mají v plánu spojení polních ope-

rací se svými tureckými spojen-
ci a pro uskutečnění tohoto pro-Krutn- u

podařilo se jim již získat i

pomoc Bulharů Potřebují nyní

jenom neutralitu Rumunska a Ke

cku a po té zdrtili Srbsko A zdá

se že podaří se jim přiměli
Uu-mim-

i Reky aby stáli stranou to

hoto zapasu v kterém jedunti se

bude o to bude li mttl v budouc

nosti vliv na Piulkáně Kttsko anebo

tetitonští spojenci Praví se že ně-

mecký císař zajistil Bulharsku

neutralitu Kecka i Rumunska

Spojenci dosud řiví se naději
íe Řecko neutrálním nezůstane ~

liil řecký přeje si války na stru-

ně spojenců a je luožné že král

Konstantin kterého podojilo s'
diáři Vilémovi zinkat i shledá že

Wiípcénust jeho trůnti vyiUdtij"

aby svolil k zasáhnut! do války ni
ttraně spojenců V vyloďovánl

vojk spojenců na tečkou půdu se

pokruéiije a dle zprav a Londýn

řecký lul víta je nadšená Rumun

ko sice pridíhUdu castcéltou Juo

lilisaci ale ktatio ikt jeho dud
je nejasné NU nettMnaéin Je

Rumunsko hoj'4 se v tJiti tnut

trolity
Bulharska vttoupt do války m

ukutoonti mnohem ncpi univ'jil h

iiri bly před několika íýduv R i

ié ktrtl IbUU V po-Jedi- duU

lovtly inj( nvul tliitU k stali
v a aaiujl NíMuům ď-on- J uhn
mí jil ity a tVedol nímei k {rk
v v jJ ispMtluvt po

lopi n mcťkvi k VujA Ni Vý

lililtt( buj t Němci tiurtii e

iui4 ji sby lUkttli pwie kt

4 při bAj ni fn%ty spijeiH'

(trtdi
Jký ňkwl urht pu!hiiřkti
vrlk''m leu!ttkía nJporu

iroll Srbkt neot dud j"na —

tujt na Si by udehll t m

někam do podzemí

"Hej ty starý ďáblo ty starý
zpustlíku! Neudělal jsi už dosti

zlu iicnutropil jsi už dosti nc

plech t Nejsi dosud Npokojetif —

Seděl jsi na krku Omuze po mno

ho let poslal jsi tisíce do hrobu

opilců ! Ty mizerné štěně ty's po
slal tisíce mladík A do pekla do

káznice tum v Lincoln poslal jsi
mladé ženy pekla! Nejsi již při
praven zastavit svoje neplechy T S

pomocí Boha a kostela tě vyzýváni
k boji Vyplutím tě zrovna zde v

Otnaze! Spráskám tě jako psu 8

pomocí Boha alelujá!"
Při jiné příležitosti volá:
"Divím se Pane že jsi tak trpě

livýut Pane pokouším se káznti

pravdu nejlépe jak mohu Po

koušim se uěiniti to co mně kážeš

Dej mně jenom sílu Pane a veď

mne a budu lě následovat! do hro
bu Vklouznu do rakve poruéíš
li Pane! Piijdti všude tam kum

mi jiti rozkážeš!"
Jednoho večera navštívilo taber

nakl velké množstU zaměstnanců

Pnion Pacific dráhy Když Sun

tlay na konec řeěi poéul se modli

ti prohlásil:
"Žehnej JtoŽe Charlie Ware

ovt pnněvmll poslal ty to mule z

dílen Union Pacific dráhy sem! —

Nevím je li ( harli křesťanem ěi

nikoliv ala jt ho ardce ja na pra-

vém luNtí a není li ki'eťancia

pak by ji míl býti"
Náhle pak s obrátil k Ibumru

Uuďťhcau-rov- i svému zpěváku a

vwíal i

"Kdv ptUtt níontil
( harlt VVarcovi ďitA hu sctttat

!! poM'Utvl uď Doh Udílej tu

♦ ítr límly I A nynt UuI iuyíítti
i né a U Uttiou Paúfte tlr- -

Myslil jťtu I jj to dvojkwlejnd
drah kl r-i odtud ii'k tm ved

pk ri4ťihi n odbočky N lil

í a!# nn hm íe t dr4ha je a kr
v# la im puittfdl poslal ei
dine Srí r lU hromáidíttl in-- i

t "

Jk rvh povldhot siU piWt
liikM kiíittl SumUywvýrH j
M4tttt jvhv akrukatukývh pr
tskťb k SuiuUy H4 ikntiik
icdovd kíl i H4 A pUlfvriul
wkiloýai Nfpřlii pi td h

U4 i'kl4nl # kl íeda Í d 4

t a krj obdttiuktHlttl A ditlii vt v# rhvtU iwjbodoí)4l


