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hlídku Bitva j"Šil prý lam auH
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metl dvěma tukými loděmi a

jiným oddělonlm íafjiíjiťtia lůď-štv-

s sice u přístavu Chemulpo
vynitHiay i)t nejsou via snamy
tirboť telegrafické spojen! t ntlsta
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Korrli Ruský Miiák Varlsg
loď Korejec byly zakotveny v i ponci dl úředních správ vyřnnl týtrn fJtky iWV tllfuirln

lodili v Chemulpo al dosud 19000amnlm přístavu laponský admi

ál vikiial ruským velitelům le jiPřehled ko KTflAiMillllťkdio a kronikami mulů jit rychle spěchají k řece

Yalu kd s strhnou rozhodné

émi — étlkhtl tutkk

(Í4ttHÍltě Jré% MfUťtlH —

ttH trilky M #?
V pohledním čísle P Z podali

m dává lhůtu do které ae mohou

přístavu vzdálit aneb te vnikne lvy v nejkratll budoucnosti
První poráiky rozplamenili celý i 7 fio přístavu a bitvu tam s nimi ' ""in - m w 1 1 ií i mpnu jnsl pnfrt ln 9 405 5 j 7 a snie kratičkou zprávu o prvol ná

sveda ruský národ k odvětí a car nařídilmořní bitvě která ae utrhla uporovnáni a H 003303 clo IJ pro
sincc l'i'J a ioSHío do 14 by bylo poslátxo do MandŽurskaKrátce na to vyrazila s přístavuPort Arthuru a nyní ji doplňujeme

on 000 mužůloď Korejec a počala ihned střílet!letna r tqoj Zpráva pro celou zároveň připojíme k nl vclkrii
Úkazem vydaným dne to onotaponské loďstvo které odpo- -

ml: události které se dosud sběhly na

moři i na souši v minulém týdnu
a ae nařizuje mobilisaco veškeré(dalo prudkou palbu na to vyračtyřhranných balů 9038 Hgo

Kulatých balů 74740 Admirál ruského loďstva 11 Port zil} křižák Varlag leč boj byl ne-

rovný Po nějaké době obě rtlské

o branného muŽ%tva v siblřikém

ittriktu Dálo se nsřizuje sbySta Island 71 907 Arthur buď podceňovat nepřítele
aneb byl až zločinní nedbalým

lodě téžce pochroumány za cly měly veškeré divise východossij- -

Všech balů ) 8jgí77 ké podřízené místokráli Alexej- -

inak ai nelze vysvěfliti pohromu
mezi ostrovy it Chemulpu a tam

nejprvé Korejec se potopil a kři vi plnou válečnou silu a aby bylaZemědělský odbor vydal oběž která stihla ruské loďstvo při

první srážce
žák Varlag byl kapitánem xuičcn povolána do zbraně sibiřská a ka- -

niky v nichž dopodrobna udává
Zkuste je a doznáte pak unit ta Jala iHhotlnfJMho piva noplll 47m9ařlská záloha

t -
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H
by se nedostal do rukou Zaponcůco uz nyio vykonáno proti riavi- - O výslndku první této pro Rusy

Od té doby co Rus zvěděla oStatečný kapitán sám způsobivnešťastně akončivší bitvy poslal 0 © &t 1O1 jQi rQ 0 rO ji 0 V (0„ jfc rCS f&v rOi 0 -

ýbuch rahynul
novému pilousů v Tcxssu Bude

i] pokusných (arem v

různých atrinirh státu a k!J4 o
vícekrát Alexejev tuto ňřfdaf zprl

neštěstí postihnuvší její loďstvo
válečná horečka ae zmocnila vše-

ho obyvatelstva V Petrohradě
vu caru

Mužstvo křižáku Vsrlag čítalo

50 mužů z nich asi ano zahynu100 akrech Bude bádáno o Ikod "S politováním v hluboké úctě
Moskvě a ve všech ostatníchlo střelbou a utopením když

Snažili se dostati na břehpodepsaný aděluje vašemu veličenlivém hmy 111 tom v střední i jižní
Americe i na oitrovech Západní stvu Ze asi o půlnoci z 8 na 9

t WsiMatioee

hekMimi nnhntii rvfV I

laptnikhk élmirAíH iktm tm
kělrmn — Vrtla haf lny krtky

fifautn — Smtť tenJtr Mark

Aur Jfanny
Dun února vydal president

proliUSťol nestraunosti Spojnných
Stala v nynější
vilce

1'rohllk'ol presidentovo f nl tak-

to: "Jeliko! m ncstéMlsavladl

Hlav mezi Žapaoakem a

Huškem a Spo Státy twKtajl se
v přátelských poměrech oběma

těmito mocemi a ii1#nv v jejich
řlfilch bydlícím a jelikož v úterních

jejich zdržuji ne mnozí obtauc Sp
Slitá vedouce obchody jini
povolinl a jsouce chráněny imlou
vami a tase poddaní xmlnÉoých
vlid bydli pod vlidou a moci Sp
Slitu a jelikož zákony Sp Států
aoii by pfeniželí volnímu vyji-dřen- i

náhledů a loucitit aneb ve-

řejnému vyribíal a projcje zbroje
neb střeliva válečného prcce uklá-

dají vlem osobám ve avém úteml
a pod tvou privomocl tt povin-

nost' nestranné' šachován! ae po

dobu vilky a jcit li povinnosti
nestranné vlády abynedovolila
by Jjich vod bylo používáno k

k úfielom vilky
Proto já Theodore Rooaevelt

president Spoj Států amerických

aby bylt ncistrauutmť Sp St tft a

velkých městech došlo k démon
stračím vlasteneckým Školní mlá
dež a studentstvo petrohradské

Mnozí z Rusů neplavali ke břeIndie Pokusy prováděny budou února podnikly žaponbké Čluny
různých místech bavlnového nenadálý útok na ruské válečné

pásma proti sněti a jiným škůd lodi nalézající ae ve vnější Části

hům ale k cizím lodím válečným

zakotveným v přístavu které

ochotně spustily své Čluny ua

vodu a zachránily mnohé před
utonutím Tito zachránění byli

pochodovalo na Něvské třídě
nesouce ruské vlajky a s nimi

Šly velké davy lidu Zástupy
cům bavlnlku přístavu portarthurského přičemž

Ve zvláštním článku pojednává
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Eclipse uhlí
Toto uhlí má některé výborné vlastnosti: Rychle se chytá

— dobře hoří — udržuje dobře oheřl — rychle rozžhavuje

kamna uspokoiuje kuchařku

Eclipso tíúm $500 Eclipse tovi $525

pro aporáky vytápěcí kamna neb pece

Máme též:

Economy kusové $6 50 Wyomlng kusové $650

pely vlastenecké písníme o duieíitem návrhu uayove
byly ruské lode Retvicao a Care

vič a křižák Pallada těžce poško

zeny Podrobnosti pro vše velí

čenstvo následují"

Davy školních dití a lidu obklí- -
aby zachován byla celistvotiť později vydáni žapooskému veli-

teli a týž je jako zujatce pošle
do některého přístavu

ily carský palic a demonstrace
Cíny a lim obmezeno nebezpečí

byly tak hlučné Že ae car s casvětové vilky zda můžeme s po Dopisovatel newyorského lle
řevnou museli davům okizatiPozději ae žaponské loďstvo

těšeolm doditi Že státní aekrrtár raldu byt náhodou svědkem této
pod velením admirála Toga poku Davy tyto pak navštívili budovu

dobyl nové diplomatické vltězHtvI prvol srážky neboť nalézal ae na

parníku ''Columbia" která zrovna silo vyloditi vojsko na pevninu u
neboť oe en všechny mocnosti

francouzského vyslanectva a v ne

přítomností vyslance ujistila jeho
choť roznícený lid Že Francie

evropské ale i Rusko Žapansko tu chvíli meškala V přlutavu
Port Arthuru to na několika

místech leč veškeré tyto pokusy

kryté prudkou palbou t Žapon
Port Arthur a KČ! ji následovněpřijaly oávrh jeho Rock Sprlngs thÍSAí $715 Ohio kusové $325sloji po boku Ruku což přijato"Stráž v přístavu konaly pouzeSenátor ilanna tento nejlepšl

ských lodlbyly odraženy lodé se bylo a obr ivským jásotem RYCHLE POSLOUŽÍtři torpédové čluny a pouze napolitický generál dokončil avou
Tisíce lidí kltčilu ve sněhu sopfit po těchto pokusech vzdálilyedné lodí ruaké bylo pátravéŽivotni pouť vi Washingtonu

ř

Následkem porážky kterou modlilo se za zdar ruských zbrani
světlo ala toho nebylo použitopondělí ďne 15 února SUNDERLAND BROS COutrpělo ruské loďstvo a jež jak již Jiná nedbalo? a neopatrnosťjak ae patřilo Obloha byla jasniísho obfaná i osob oa jich území Ačkoli zápasil po několik dnů zavinila zničeni ruské dopravníjsme uvedli zsvinéna byli nedbávil alabý větřík V přístavuhouževnatě 10 smrti a byl oíetfo Iomí velícího admirála který i dot pod jich privomocl zachována a

aby prováděly s zemtké zákony a bylo ticho V tom bylo to asi v i Telefsnyi
1 252"21270

rjřadovnai 10 a PoiikIh ul

Ohmdnt 20 a Jllckory ulván nejlepšlmi lékaři již používali 15volil důNtojoictvu aby se bsvilo v
11 hod jo mm v noci bylo

lodě Jenssey v Pcrt Arthuru
Tato loď byla zaměstnína klade
nim min pod vodu a pří tom nara
íla na jednu z nichnastal výbuch

všech možných atimulantů aby cirkusu když Zaponci podniklaby vlechoy oioby byly upomenu

ty oa všeobecné zněni těchto zá slyšet! tři temné výstřely otřese
onen noční torpédový útok byl miumoživili prchajíc! jeho tělesné sily

přece jen smrť se nenechala zapla
ní vzduchu bylo tak veliké že ae

koná iinluv fe Sp Státy k tomu odvolán a na jeho mláto ustanoven loď se okamžitě potopila přiloď Columbia zatřáslašití a Ilanna dokonal v Arliogton admirál Skrydlov snad nejpředlifielu zákonů mezinárodních i

byly takto varovány před mimo Hned následovala střelba
čemž zahynul kapitán Štěpánov
tři důstojnici a 91 mužůhotelu něišllo ruský námořník který byl

ruských lodí válečných a pátravávolním lich porušováním tímto Po néikon dobu ao zdálo fe Dále v posledních zprávách zsž dosud velitelem baltického loď

stva ruského jež sjtěchá c Dlti
avětla postaven do patřičné polo

hy Ale bylo vidět Že netnaj východu se oznamuje Že jednailanna vyvázne leč v pátek na

stala zhoršení a konečně v pon

prohlaiují a oznamuji fe po záko

nu přijatém 30 dubna 1818 zná

"mém" všeobecně eo zíkoo ef ne
ckého moře os pomoc ruskému

dopravní loď japonským VojRusové při lom dobré rnothouy loďstvu k Port Arthuruděli nadešel konec který očekává

Tm-ln- i IMIo Works

vlastní

Novák & Kretek
í 1413 Jlžnl 13 ul Omafu Neb

ZhnUivuJf h prodával

Mramorové a žulové pomníky
miliroliky desky

a hřbitovní práe) všidie drním
Vnlknrá oli)B(lriávkr HiiJt rynhlníllv s vkiun

tkem se potopila a 1800 mužů přiV 1 hodinu ráno byly zavlečenystranností jsou následujíc! Cíny každého t nás O senátoru Han Toto loďstvo viděno bylo tom zahynulo Co zavinilo tutotři ruské lodi do vnitřního pnula
vu silně poškozené

Surnemunde v Pruskunoví který zaujímal lakové vysoké katastrofu to zprávy neuvádízakázány v územ! pod právo
moci Sp Států"
Náileduje rada zákazů dle zrn!

Také loďstvo ze Středozemníhopostiveol v americké politice při
Anglické prameny tvrdl že třiDruhý deo v poledne žapooské

neseme v příštím čísle článek na
loďstvo vrátilo se opět k pMitavu

moře apěje do asijských vod a dne

37 ledna v Perimu naložilo uhlí aněného zákona jako nepřijímetí redakční atrani
Sestávalo zu dvou oddílů pod

torpedíce ruské plovoucí k přísta-
vu byly považovány za lodě ne-

přátelské a spuštěna na ně střelba
od žádné t válčících mocoostí po
věřeni mocooatí do ilužby druhé vrchním velením tnfstosdmíril

Togt jenž řídil prvol oddíl 1

zde hodlá vyčkali až přijede loď

stvo z baltického mole sby spo
léčně vyrszili na další cestu

(Zasedáni 58 kongresu torpedíce i s mužstvem byly prý
pronajímáni ae do vojenské alužby

tomto oddílu byly bitevní lodé potopenyStndl 1 níiilm fomm tjtval itáltjcdoé ne druhé mocnosti nají Žaponské loďstvo podporovaloMikosa na niž byl vrchní velitwl
Zpráva ta nebyla potvrzena alit nou Aíy nic ntdtldmi a dobřtmini jiných osob do vojenaké ve Čtvrtek vyloděni zapoosKeno

ilužby některé z mocooatí těch n mámt — Námořní rttptttt
Aoahi Fuit a Šikiširna obrněné

křižáky Iwato Chilose Druhý
ívojska oa břehy kolem Port

Hostince u "Modré HvMy"
vlMtnl

JOE JOE-l-K
V bndovt NA rodní HlnA A 1401 1lni 18 ul Omaha
87— stale iia řepu 'J'Bplý luníHtiilpHnrvpn

proto jf nelze přikládali mnoho

víryArthuru ale tuto prvol pokuspodporováni oob aby lly za hra

nice a vatoupily v alužbu jedné t oddíl pod velením admirála Ktiu
rnury sestával z obrněné lod setksl se se strašlivým nezdarem

Stála ještě mnoho drahocenného

čaau ae ztrácí v senátu i nižším

domě planými řečmi tak není
Rakousko-lbersk- o

neboť Zaponci byli na všech mlválčících atrao ťfml vlak není

zabráněno poddaným mocnosti vlajkové Idzuma obrněných kři N(ipomni se zitMtavtt u MICIIALEIC a LACINA
Ntitrannoil' J'akuuika prohldttnažáků Yakumo Asarno několik atech kde ae pokusili o vystoupe

ni na břeh odraženi
toho mnoho co stojí za zmínkuválčících veSp Státech dočině

e zdržujícím aby nemohli odejiti
Rakousko uherský ministr proVe Čtvrtek přijato bylo senátem jiných lodi

Žaponské voiiko pokusilo ae
jakmile fapanské lodi připlulyusneseni aby se dalo vyměřili N'JiIiIIIm'iiÍ'JhI střcdlnko (clift z Omnii I vonkura Jcntvstoupit oa břth v Talien Waoze země a aloužiti avé vládě ad

President ke konci tohoto pro

zahraniční věci hrabě Gulochow
ski oznámil dnes ve schůzi uher-

ských delegaci že se Rakousko
do vzdáleuosti Iři anglických milzda li by (o mohl pořídili průplav

Pigeon bay oa východu! a západ Elegantně zařízený HOSTINECDofsU bitva v niž Iři ruské loděpřes Floridu aby byla cenu do
nl strsnl poloostrova Líso tung a

Uhersko usneslo zachovali na damexického zálivu kratší Daniel byly střelami zasáhnuty s jen ne UUirft vlnami
kdyby se bylo podařilo Zapotí

hlálenl dokládá že každý kdo by

jednal proti němu zbavuje ae

ochrany Sp Států v případu Že

by mu jednání jeho přineslo zlé

lekém východě úplnou neutralitunavrhnul povoleni 140000 oa do patrně poškozeny Aii po hodině Joa 3bTovdlr titi již 15 a Howard ul t 4 -

icům zd se utábořili byli by Podotkl k lomu že není pravdažaponské loďstvo opět odjelokončeni vzorné silnice pro poučeni Oddělili Port Arthur od oststnlho
Že vzalo Rakousko ruské zájmy Vfttf nf Kriiftv "ťslilnot" sUle ns řepu Jukni! I noJIr-p- plvs Inlivo

Ss aklsilfi tni poiixo ts nojltipíf vlna jnmné likéry H výborná diiiiliil- -jihu jsouc také poněkud poško vnásledky Mandžurtka a Ruska
rolníků 1 Charlotteavílle do Mon

ticello na poctu jdíersonovu sta akož i ruské podané oa dalekémzeno jak úřední zprávy žapooskéVrchní velitel žapanskéeskidry unumy zunuaiia víiiv p ruce
U Itojtiim p}fR kr)snft žádáNa jednom místě vystoupilo JOH NOVÁKvýchodě pod svou ochranudosnávijf"věnou a k jeho hrobu vedoucí

í IT7
Ohledně balkánských záležito600 žapooských vojínů na břeh a

to blíže Tatienwaou ale kozáciruských lodích bylyV nižším domě přijat byl doda
sti prsvil hrabě Gulocbowskl že řasfceBaWíaWrSBIeiJ bjI &&&&&& lDva námořní důito)

Ztráty oa

následující!
níci raněoi

U raněno

lek ku povoleni na schodek jím
ae povoluje na pomoc výstavě

která zničila dvě ruské lodě v při
stavu Chemulpo vystudoval ná

mořnl akademii ve Spoj Státech

Jméno jeho jest loto Kicbi Urin 1

na akademií vstoupil v r 1877

Urin oiležel vždy k oejlspslro ži

nemysli le zabráni válka na dal9 mužů usmrceno lam břehy střežící vrhli se oa ně

410 jich rozsekali ostatní pakNa břehu při bale ET Iw1aie Pozemkový Jednatel
X 0[)C1U1 a veřejný notářSt Inuisu půjčka vládu! pokladny

kém východě Rusku hájili své

zájmy oa balkánském poloostrově
hledali spásu v moři většina jichriích byl jeden muž usmrcen a třv obnosu I4 600000 s zachránilo plováním k žapon

proto nemyslí že je třeba činili
Před senátním výborem ae u v ]olif PTakbrnaUav

pnxcmkA v okrffllcb CumliiK Sluntun I)oiIk Col--
raněni
O škodě způsobené torpédy n

o kým lodím ini opatřeni Rusko by pokra Má na prorifil mnoho
kům akademie l'o vystudováni

odejel na dva roky do anglické
námořní Ikoly ve Woolwich lyl

pravuje předloha na opravu kon Po druhém bombardováni Porl ja ]'iHtli) Msdlnn ačovalo i vrdor válec ve prováděnitřech ruských lodích při nočním IIiioiío vm nul) jiMJedio Ksildmu purtlvo a
SiHiiiiJBpolclilivA pimlnuJIaulám! služby dle přáni a návrhu Arthuru minulé úuiý dne úno

útoku Žaponců iMtij admirál
později pfidělen jako oámoří pil

reforem v Macedoosku s Rakou
obchodníků 1 obchodních jedtioi ra vylodili Žaponci člyry odděleni

Alexej v zaslaném caru
s

1 l 'Jest to předloha Lodgova ktnriručí k vyslanectvu v Paříži Urin

vyznamenal ae ve válce 1 Čínou toto: vojska počtm 3500 mužů v Bídu

suoo Rusové je nechali vystoupředložena byli kongreau jíž pM lllllllllllIIH'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIItll

B Chcete-l- i skiilníní stwží dolirá a í
P sarufeiié sajdřte Jrn k

povýšen byl za podadmirila
Na bitevní lodi Carevič způso

bo otvor v kormidlovém oddělen p53iSi31
Odtttmtiiitfl mitlairi a aiiutřnliovunii m

piti ala jakmile ae všechna odděněkolik roky

Kongresoík Pess jako předšed

Úmrtí krajana

Ve středu o půl sedmé hodíniNil vyslanec v Kusku byl vy kul nalézala na pevnině zahájila kormidlo bylo poškorenozván aby požádal ruskou vládu 1

pojednou na ně prudkou palbu rannf zemřel ve svém domově čfsBitevní loď Rtvican byla po
oámořního výboru předložil zprá
vu týkající ae rozmnoženi nárrioř

irSťmeniuovi
hoHtiriHkinii na rohu
lt) a Wllliam ul

děl a zirovefl proveden na ně
jar Faircbild ulice v lowa Cityškotrna v těch mUtech kde jo

lilky z krv výboji ssruíeiie krev
nl a koínl clmroby byatfl mynlčlol
krev fialou a bohatou

Cena fl centft
Iprudký ntok ilzdy a pžcioly0II10 loďstva v niž se praví: Ijeden t oejprvoějšfch pionýrůpumpy pod vodol čárou

OIlríelť práv8 velkou sáaobilvětšina Žaponců v boji zahynulaVýbor odporučil lc ce£ ob českých v městě tomto a všeobecKřižák Pallada byl porouchán prostu ch Korbelových Vln ní
uprostřed nedaleko atrojů

V Pígon bay vyloděno bylo

iaooo Žaponců minulé středy
ně vižený občan Jos Černý
městský oceřlovatel majetku' ve

bude velmi levní prodávali Na

př vyhláAené Korlielovo "Žerno- - 5K první avedeué bitvě připojil Bonehetlnjr knéol
cn" neiw "rort nnerry"ráno ala i toto odděleni odraženo věku 65 roků Jesef černý bydlel aatbmn(saauebc)ivlno dostanete m 1125 irsllonjeme ještě tyto podrobnosti je

pochází ze soukromých pramen bylo s velikými ztrátami Pod v lowa City skoro půl atoletl 1
scarn pas prfl-dnia- k

průduínl- -m2Má na prodej téi výtečnou
"HarperV' kořalku 29- -roboosli boie netsou však dosud vždy bral čilého podílu oa měst oa brtano rosa- -a nebyly dosud potvrzeny ná

známy ských záležitostech Zastávataledkem toho mohou a nemusí niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiťmiiiiiiiiiiiiir I M dmu pilo praní
bolaatl nutnaa-nln- y

v&bo jln
namoca Dlloni

Takovým způsobem podařilo se více úřadů Uyl radním a pobýti pravdivý Oi lir auámka
Zapoocám ve vilce s Cloou vy 2J Solidní stříbroroků okresním listovním a nyníOsudné oné noci byla bitevo

praní a krínl tjtWíI t krAtkSmeeniteletn městským Byl do
Cul jdin

stoupili oa břehy obklíčit! Port
Arthur a proto se domnívali že

se lim to podaří i ovol leč tato

loď Pallada nejdále od vnitřního

přístavu portarthurského konajíc brým hudebníkem a po celou fadu

dovoleni by mohli následovní dů-

stojnicí ruské vojsko v poli prová-

zeli! I'luk Kerr od gen itábu

kap Reíchman od 17 {choty
kapGalley od dílostřelectva kap
Judson od tenistů porulfk Mc

Cully od loďstva Podobni ame-

rický vyslanec Griscom v Tokiu

má žádal žapanskou vládu o povo-

leni pro tyto důstojníky by mohli

provázeli žapanské vojsko do vál

' kys pluk: Chouder od gen Itábu

kap Morríson od a o pěchoty

kap March od dělosllelectva

kap Kuhn od žeoístů

Preaident Roosevelt taj Sha-we-

připravuje k výplatě I40-0000-

z majetek panamakého

prŮpUvu a f 10000000 republice

pauamské za povoleni neboť není

aoi v oejmeolfin pochybnosti Že

seoát průplavnl smlouvu jclté

bezpochyby tento týden schválí

Dle zprávy vydané ačítael úřa

dovoou o množství bavlny ( roku

190J aedžinovaoé až do 16 ledna

1 4 vychází na jevo U pracovalo

jo 171 džio a tyto zpracovaly

o8Qa77 obchodních bálo Počí

let účinkoval ve aboru hudebním

Přítel Černý byl více roků cho
hlídku Vrchní důstojník dělo

mřťlccký zpozoroval čtyry torpé
domněnka je atála tři krvavé po

rážky robný ale poslední nemoc která

nonl tk pfl 'na lria J

ko K1U1 ivliiil tHki pravé
tiFllfNuil Jwl iMrunn Si

podrfll vou krásnou tfíhr
nn lutrvu ionalř M(lvi
iňtítu4 flHiiika oi
krjrtírri rifern kent nnpro- -

řiuliJI-l- iirrli ani vln
niliim arnrtO'

Ufm atrojknm upatuýui
plné draliukHriy avfiHiiá
upravMná Nit lai)1hn a

praktlíní Jlllio nnaM'lnuto
doaud ta rnu HTt
Ilon m a ttleirantniis mui
nkjm ni1) iliinkfm Nt(s
ft32SI m pUMrmuint vflibf

dové čluny přibližující se k ruským

vyklý počet křižáků protože loni

povoleno byto pět velkých bitev-

ních lodi Tlm bude naše loďstvo

přivedeno do lepšího poměru

Veřejnost jo pro pokračováni ve

stavbě lodí neboť jiosk bychom
zůstali za předními námořními

národy avěla Především rnusl

býlí dbáno u národní obranu udr-

žováni aašl zahraniční politiky a

chráněni našich občanů všude"

Ve zprávě povolu( ae peníze na

dokončeni všech lodi až dosud

povolených pojímaje v to jich

stavbu a stroje což vše jest vypo-

čteno ua 181718659

Povoleny jsou následujíc! lodě:

Jedna bitevní loď - třídy o

16000 lunách v ceně 7775 000

Dva první třídy obrněné kříži

ky o 14000 lunách každý za

#6505000
Tři vyzvědačské křižáky ne více

než o 3750 lunách každý za

3200000
Dva uhláky každý fa 100000

Malá eskádra ruského loďstvalodím Vtecbna měla pátravá jej v hrob aklitila trvala 3 týdny

Byl dobrým Čechem a krajanůmkterá byla až dosud zamrzlásvětla a zdálo se dle jich signálů tmcil
přísuvu u Vladivostoku vyrazil nesčíslné alužby nezištně pro'i Tanto dU 18 rok oavidčanže jsou to lodě ruaké leč dotyčo

zal Zanechal manželku a aedmna šíré moře a potksvši dva malé TíhUanýml tvropakýml lékaiidůstojník pronesl o tom pochyb kmn tj 1) ryikonSaný a jimi odpornoorobchodol parníky Žapooské Zen dítek Jana Jiřího Josefa Louiunoiť ks kapitánu ten tomu vša nf proatředak prádel vSacky do
sho Maru a Nakon Oura Maru a Iři dcery manželku rosteranevěřil 7a nějakou chvíli oa to

vypáleno bylo proti Palladě tor
vidní léky poaSlvand proti

rýi nvedanym ekorobim o
íimi arédoi tialee podékovial %

St- - Louisů Idu a Annu bratravyzvala je aby se vzdaly a když

pédo a hned na to zahřměla ? iTuoULni sa vyléóanl vSocli orOse hleděly rychloj plavbou spasití

byla Oura Maru rozstřílena kdež

to druhá loď unikla s velikou tíží

a výaiMlnu volné irhlflkf ph"l caplafín1m
Hmla II 13 VA auiéno a ulifmlnivkou dáma
kriauf "rln lulitriuit a ttliřoi holinky
Autu raffltrované £inl varn uAntMmn ra
prHaaiil vflohjr Z1arnia Jmliiy kMllaay oh

Jiíi kilo kiupt m lí prié traWrv l'lltc
cbHuU maaaké nb damké

ATLAS 4KHKLRY ťO
(21 SetropnliUta lllurk thlcnKn

HU vnik katalog nbaabuJíM ťirnfrh
bixllnnk akviMiS hodin pulwk rrvolviTft
n4INkrho aiioii kul kfiio Bi'lnl ticich
ainjíi hlr klA au) rJl po otidrleni 4c
v potuiVDtcb animkáoh St

Balííck a aávodtn (I poitos tl 20Pallady atřelba proti torpédovým

Jana J Černého a sestru choť p

J J Dostala v Denver Colo

Pohřeb odbýváa byl v sobolu

půl třetí hod odp t obydli smul
N prod-- ( vMkAnAfh nlichoUchlodicím za nl počaly stříleli 1

žaponské torpedica ostalo! lodě Další srážka na souši udila ae
Mimo aaailft :

R F ŠIMANOVSKY
ku s obřady 100F kteréhožna řece Yalu která dělí Korej odtři t těchto lorpedic byly prý roz 654ScottSt JnilwtukeeWIs
řádu byl vždy činným členemMaadžuraka a v té bylo zajato 80stříleny

tají II se kuUlé baly za poloviční

4 „ íff jer 1 1


