
POKROK ZÁPADU
ClSU) UOMAHA JIKMU VK NTÍtKUU lUiK lil ltIC IIZNA IU0IUUivu WLUnll XXXIII

r
II V IIAYWAUIU)roU 1WAIUH MnlKH {MmIs

21
muk © ♦

trnuli i

i

í

i

I Přehled no NTta politického ronlku íirtuif

Z WíShlfftORB

I Ohtnkf rirňit nattkt Uňfra—
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Nile druhé nMlnl epntMřfc
í:tl ttúiwtwk: Ui
ruské torpédic vricrjlcl t t
mole a okimliti roapředlo s nimi

bitvu která trvala holinu Jedné

torpédici podařilo ae uniknout)
druhou vlak lapit nil larprMnlia-re- c

Sisinimi Hyl to loď Stere-

guiči a vidor tomu la potemni
batterie prudce pálily oa oale
loďstvo byla vzata nepřátelská
loď do vleku Uč lano sa přetrhlo
a Sasanami musela vilti posádku
ruské lodi na svou palubu a opu-

stila Stereguiči jei ae potopila o

půl jedtoácté hodinl

Nepřátelské křižáky Novik a

Oojan vyrazily a dští přístavu ale

zpozorujíce přibližujíc! se oaii
eskádru opět se navrátily do pří-

stavu Nsše eskidra utrpěla ně

jaké ikody ale ne značné Sisa-nim- i

a Akatsuki měly dva námoř-

níky zabité a podporučík Shima
a tři námořníci byli zraněni

Naie hlsvní eskidra přiblížila
se k Port Arthur o 8 hodině a

oddělen! křižáků apčehalo k ochra-

ně našich torpédových lodic Bi-

tevní lodě postavily se poblíže
LaolhieSsnu a zahájily palbu proti
vnitřnímu přístavu jež trvala od

to hod do půldruhé
Dle pozorováni jednoho z na-

šich křižáků tato palba byla veli

liristow ve své zpráv! poukázal
k tomu le také někteří kongres
olei tneullvaii svého vlivu v po-

ítovním odboru a to některé pány
kongresníky ale dopálilo neboť

pro pravdu se obyčejní lidé oej-víc- e

hněvají
Alden Smith rep kongretník z

Michigan vystoupil a v dolil své
řeči konečně učinit návrh aby na
místo Roosevelta postaven byl na

rep lístku předseda sněmovny
Josef C Csnuon což bylo dopro-
vázeno ohromným souhlasem na
němž i podíleli i demokraté

Zkmio je 1 (loznAle pak aaiul Is Jste lulioilnf JIIUo piva nepili 47mfl 'j
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Novák & Kretek
2 1413 jižní 13 ul Omaha Neb

ZbotoruJ! a prodávají

Mramorové a žulové pomníky
náhrobky desky

hMiltoTiií práce vleho druhu
Vnlkará otijixl nářky yHnJI ryohlrwf llv ft vlcuin

8 á"n

1 mtium

ce zhoubná Nepřátelské batterie

Hostinec u "Modré Hvizdy"
vlmtnl

v ti1avA fWftroflnf Mlnft fi MOl Jižní 13 ul Ouwha
a wjl-vo-

it iwo'
27— stílla os tfepu Teplý lunft h((1Ib pflrrTn

N!ZHioiiicnte so zastavit u M1C1IALKK a LACINA

M &?)! Iiýtl bezpečni fe nikdo Mne ani levněji nabudete obslouženi Jako
u zkumdoiio a prsKiiuKfjno

1210 již 13 ul
zlatia a tiouiiisfe i Karla Uáofca

1'nn Hiiťhfíni-- byl po illonlid zamfatnfín jsko hodinář n třob
Drnin v IVhzh ve VMni a v 1'uMl 11 tk(í zde již dokáziil fe vy-ko- ná

jsknukollv správku hodinek a kinnotn k dplné spokojimostl každé-
ho ih(: jako Mfisky prsteny niiuínice a podobné nekoupíte
nikde lovtičll - Viml

TJllllI Uhll! XJhll!
Kupujtíi ublf u sturl-b- v(ho známého

I LEVIHO č 715 již 13 ul Omaha
Tví mi iftiy na sklilfi nelIopM uhlí vítbo druhu a 11 nřh dostnnete
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Port Arthiir te přihodivši udány

Hro í?f t ftíí nfch byli
prý lál bitevní loď Krtvlian kle

ti byli správa na a do vnitřního

přístavu dovlečena milená dvl-m- i

lipenskými střelami a několik

námořníků oa ní bylo zabito a

usněno
Ruský křižák Novik na nimi

admirál Mikirov vyrinii tiko-

vou odvahou k láchrani torpédo-borc- e

byl tasalen dvakrát do

plldl a musel ae proto vritit

nebyl vlak vážni pochroumáo
Tvrze na Zlatém pshorku byly

potkoieny dům gen Volkova byl

úplni rozbořen a dvě stráže zabi-

ty dále byla budova ta válečným
úřadem rorbita

Ztráty Ziponeú byly prý také

věllí nežli jest udáno v úřední

zprávě ruské neboť dle očitých
tvědků nejen ona torpédice poto-

pena ruskou lodi byla ztracena

ale ještě několik jiných Velitel

torpédoborco Stereguiči nežli by

byl tvou loď vzdal Žaponcům

raději ji vyhodil do povětří
Také několik obyvatelů při

bombardováni zahynulo Jedna
ze itřel vybuchla v zahradě advo-

káta Sidorského jenž se svou

dcerou okamžitě byl zabit Dceři

utržena úplně hlava Pani

byla poraněna střepinami

granátu a také jistá slečna Valeri-čov- a

byla tak tížce zraněna že

záhy v nemocnici zemřela

Generál Stoessel se tvým Štá-

bem pozoroval bombardováni u

jedné batterie a nedaleko vybuch-

nuvší ttřela tesypala oa ně delť

střepin ale žádný nebyl nimi

zraněn
Na Zlatém pahorku poručík

Vachtin a jeden voják byli zra-ni-

Rusové sesilujl vjezd do přísta-
vu novými tvrzemi na nichž pra-

cuje tisíce a tisíce Člflanův

V Petrohradě panuje náhled že

toto poslední bombardování Port

Arthuru mělo upravili Žaponcům
cestu k vylodění vojska na pobře-
ží blíže Port Arthuru

Admirál Makarov svým zaháje-

ním útočné taktíky stal se hrdinou

dne v Petrohrad! i všeobecně se

soudí Že nyní pod vůdcovstvím

Makarova loďstvo ruské se vyrov
ná úplně žsponskému Admirál

Makarov jest zoám z minulosti

jako odvážný uámořník který ne-

dbá na nebezpečí jen když může

dosáhnouti svého vytčeného cíle

Makarov jest odpůrcem těž-

kých bitevních lodi pro jich ne-

motornost a tpolehá hlavni na

loďttvo sestávající z množství

křižáků ozbrojených

těžkými děly a t torpédových lo-

dic jež mohou poďnikati výpady
a útoky na nepřítele a pak zise
rychle zmizet! t jeho dosshu
Admirál Makarov jest nazýván

"kozákem moře'' a pokud bude

jeho loďstťo tchopné k službě

nebudou m(ti Žaponci klid oa

moři

Po nezdařeném bombardováni

žapootké loďstvo se vzdálilo a ač

výzvědní lodi ruské pátraly po
ním nikde ho neviděly

Posádka v Port Arthuru čítá

nyní 40000 mužů a potravních
zásob jest tam nashromážděno na

několik měsíců

Vlaky na mandžurské dráze

jezdf pravidelně Každý je roz-

dělen na tři sekce jež jedou za

sebou ve vzdálenostech zominu-tovýc- h

Úřední zpráva admirála Togo o

čtvrtém útoku na Port Arthur

který te udál dne 10 březni zní

takto:
"Nile eskádra jak bylo usta-

noveno napadla nepřítele v Port

Arthur dne 10 března Naie dvě

oddělení torpédic přiblížila te k

ústi přístavu o 1 hodině c rána a

OetialeZiiOuv zda upl!ll jeduo
oddělení ponořilo podmořské miny
do ústi přístavu a to podařilo ae

vzdor silné palbě nepřátelské
Druhé oddělení setkalo se s

torpédovými lodicemi

jichž bylo v celku lest o půlpáté
hodinl ráno a nastala ihned bitva

trvajíc! 30 minut Nepřítel oa to

hledal apásu V odjezdu
Nale palba znační poškodila

ruské loďétvo a jedna loď byla
velice porouchána střelou zssíh-nuv- lí

její kotle a jiná byla zapále-

na Obi zápasící loďstva byla
tak blízko u sebe že nati torpé-dobor- et

Asashio Kasumi a Akat-su- ki

téměř se dotýksly nepřátel-

ských lodi nile mužstvo slyšelo
bolestné výkřiky poraněných mu-

lů oa nich My utrpěly také ni-

jaké Ikody a ztráty Lodi Akat-auk- i

rozbita byla parol roura

čtyři topiči byli zabili Naie

ztráty obnášely sedm zabitých a 8

poraněných mezi nimiž nalézá se

blavoí strojník 1 lodi Kasumi

Minamisava

Zprávy zámofská

Válka Ruski 1 iiponskcm

drtit hmhardorinl furt Artkuru
—A'rý velitel ruikk loditra

admirál Mak rop takajujt útol

nou taktiku — ftréfy na thu
Hraná" —Kurofatkiu naléiá u
na ftitt na ioi frůrAitn ta
nadltnim lidu

Zmínili jsme se v posledním
svém týdenním přehledu váleč

ném o bombardováni Vladivosto
ku a připojili jsme k tomu dom

něnku pronelenou anglickými ča-

sopisy že lapanské loďstvontok
učinivší nileželj k eskádře Tóno-

ví l:č domněnka ta byla nespráv

iou neboť útok ten provedla
druhá eskidra Zapanská pod ve-

lením podadmiráta Karimuriho

Útok tento míl patrně ca účel

zjistili zdali te eskádra ruská na-

lézá v přístavu ale to ae Žspon-ců-

nepodařilo a tito zase vzdálili

se od Vladivostoku aniž by pod-

nikli útok druhý Od té doby
v městě jest zase obvyklý klid a

obchodní ruch
Dle úředního telegramu místo-král- e

Alexejeva objevila se

eskádra opět poblíže
Vladivostoku dne 8 března asi o

osmé hodioě z rána plula podél
břehu zálivu Usuriského aniž by

vypálila jediné rány pak se obrá-

tila a odplula k mysu Geneva

kamž dospěla ve 3 hod 40 minut

Ruská eskádra pod velením

kapitána Reitzensteina nalézá ae

v přístavu vladívostockém a čeká

bezpochyby až bude míručj&lm

počasím vysvobozena z ledového

objetí
Eskádra Togova objevila te

opět před Port Arthurem dne 10

března a započala bombardování

z veliké vzdálenosti Tenkráte

oesestávala jíž ze 23 lodí jako

před tím ale pouze ze 14

Nový velitel ruské eskádry
admirál Makarov jenž pro svou

odvahu enzývá se "kozákem m-

oře" ahájíl taktiku útočnou proti

žapooskémo loďstvu a o této své

akci podiví 'caru" následující

zprávu:
Šest torpédových člunů jež

vypluly na moře 10 března mezi

nimiž byly čtyry pod vrchním

velitelstvím kapitána MatuSeviče

srazilo se s oeptátelským loďstvem

sestávajícím z torpédových čluuů

a křižáků Nastala prudká bitva

v oíž torpédový ničitel Vlaitini

vypálil Wbitcheadovo torpédo a

jeden z torpédových člunů Žapon-skýc- h

potopil Na zpáteční cestě

byl torpédoborec Stereguiči pod
velitelstvím poručíka Sergějeva

po&kozen Porouchány jeho stroje
a počal te potápěli V 8 hodin

ráno te vrátilo 5 t naSich torpé
doborců zpět Když byl seznín

kritický stav lodi Stereguiči

vztýčil jsem vlajku oa křižáku

"Noviku" a posplSíl jsem s tímto

s s křižákem "Uojariocm" k jeho
záchraně Poněvadž ale 5 nepřá-

telských křižáků obklíčilo nái

torpédoborec a ježto se blížily
bitevní lodě žaponské nemohl

jsem Stereguiči zachránit a týž te

potopil Část mužstva lodního

byla zajata a ostatní utonulo
V 9 hodin se shromáždilo 14

lodi nepřátelských před Port Ar

thurem a započala hrubá střelba

z jejich děl na velikou vzdálenost

To trvalo do 1 hodiny odpoledne

Odhaduje se že vypálil nepřítel

154 dvsníctipalcových střel Sko-

da na naSich lodích byla nepatrní
a tyto jsou zase v pořádku Naše

ztráty obníiely 4 vojíny raněné

jednoho vojína mrtvého a důstoj-

níka raněného
Osvětleni okol! porlarlhurské-h-

pátravýmí světly z pobřežních
batteril bylo uspokojivé střelba

t naSich batteril přinutila několi-

krát torpédové čluoy nepřátelské
k návratu

Když byl přístav bombardovin

za svítání odpovídaly pobřežní
tvrze střelbou
Mužstvo viech bitvy se súčast-nivlíc- h

lodi dávalo na jevo podi-

vuhodný klid Pod palubou si

vedlo mužstvo jako obyčejní
vzdor četným mezi lodi dopadají-

cím střelám jei pokryly siřepins-m- i

palubu
bombardováni na tak velikou

vzdálenost musl býlí považováno
za oeúčinné- - Žapooský křižák

Takasapo jak se zdá utrpěl
značnou ikodu ale následky její

na vzdáleooat pěti mil nemohly

být přesni zjiitěoy Některé

střely byly vypáleny na vzdále-

nost míle Mám čest Vslemu

veličenstvu sdělit tyto události'

Dle soukromých zpráv ameri-

ckých korespondentů nebyly prý
v úřední zprivi ruské veSkeré ne-

hody a ztráty v poslední bitvě v

I? T Pwilťiít Tozcm kovy Jednatel
O L OJIOlill 9 a veřejný notář

neutrality— Ditlri horo ohinfnl
vt tyltttovAnl — Srvtrotápadnl
it letnil nl IrHit poralen
Námořní nái odbor te zabývá

plioem lby rozmnoieno bylo
oase loďstvo do lé m(ry by bylo
druhým po Anglii Očekává te
ze plány nt válečné lodi které

jsou teď v práci v rozličných lo- -

uSuiiltli budou skončeny do r

1908 a pak Že překonáme i Fran-

cii jei anad co do poctu bude
mlti vlce lodi ocžli my avSak lodi

její budou zastaralého ty stem 11

kdežto naSe budou nové a doko-oal- é

Před 20 roky nernčli jame
téměř žádných válečních lodi ve

Spoj Státech Před lešti roky
kdy počala válka ae Španělskem
stálo naie loďstvo na lestém neb
sedmém itupni v řadě loďstev

větových mocností Dnes dle

výroku odborného znalce senáto-
ra Halea jest naíe loďstvo třetí v

řsdě a za 4 roky bude prý druhé

Spojené Státy na zbudováni
svého loďstva vydaly ohromné

umy peněz Od r 1883 vydáno
bylo více nežli tři čtvrtí bilionu
Na počátku oné doby měly Spoj
Státy 8000 námořníka jimž pla-

tily 7 míli doll alužného dnes

jich maji 34000 jimž platí ročně
30 mil doll Až Josudmajl po-

hotoví ke službě 254 lodí mezi

nimi jest 12 velkých bitevních
lodí 21 křižáka různých velikostí

10 tnoíiilorů 36 dilovic rozlič-

ných velikostí 16 torpédoborco
30 torpédic 8 podmořských tor-péd-

atd Nyní se pracuje na

13 bitevních lodích na 16 kříži-kác- h

a na 14 lodích jiného druhu
Snoiuost viech lodí oalich a

jiných mocností bude za 4 roky
počítaje v to všechny lodi osie
nalezaící se ve stavbě obnáíeti:
Angiie 1867256 tun Francie
753-57- Spoj Státy 616275
Kusko 558433 Německo 505619
Itálie 329257 Žaponsko 253681
Rakousko 149833
O provoláni vydaném presiden-

tem Rooseveltem aby zachovává-

na byla neutralita v oynějSÍ válce

zmiňujeme te ve zvláStoím článku
a proto zde podotýkáme že ruský
Velevyalanec hrabě Cassíní vy-

slovil tajemníku úřední portiková
ní za ono provolání
Zvláštní senátní komisae počala

vyletfovati známá obvinění vzne-

seni proti aenátoru Nebrasky
Dietrichovi a v prvním sezení vy-

slýchán byl bývalý poitmistr z

Hastings Hahn který opakoval
ta tamá obvinění jež přednes)
tvé doby před spolkovou porotou
Na to vyslechnut byl red Williams
z Hastings jenž svMčil £e mu

oynějSÍ poitmistr Físher vyprávěl
že Dietrich musel zaplatit 115000
lby se dostal do senátu ale 2c

toho nelituje poněvadž mňže

jmenovití všechny poítmíutry

jižně od řeky Platte a Že také v

senátu je nějaká cestička k dělání

peněz Foltmistr Fisher Jia po-

volán na svědectví v6e popřel 1

dle dosavadního vyšetření te zdá
že ot viněni proti Dietrichovi bylo
dílem pomsty leč nechceme 1

úsudkem tvým předbíhat! výsled-

ku vyietřenl které bude dokladné
neboť známý poctivec senátor
Hoar ae o to již zasadí

Severorápadul železniční trust

utvořený liillem před nejvyillm
soudem prohrál neboť tento roz-

hodl že jednáni jeho protivilo se

Shermanovu protitrustovoímu zá-

konu obmezovalo svobodnou

toutěž

Zasedaní 58 konfrtss
Mali revoluci v niUlm domf --— A

ta xiftthno pro pravdu
V národní zákonodárně v mi-

nulém týdnu udily ae některé

pozoruhodné události Tak naří-

dil tenit mezistátní obchodní

komissi aby sestavila mu sarby a

výtěžky vlecb železnic od r 1899
do dnelka

V dolní sněmovně přijata byla
Martioova reaoluce týkající te
vyšetřování jatečního trustu o

čemž ae líre zmiňujeme na místi
redakčním a strhla ae tam také

malá revoluce proti gen Bristow-ov- í

jenl tak bezohlední odhaluje
zlořády v poítovním odboru dále

proti gen poStraistru Fayneovi a
' koneční nepřímo proti presidentu
Rooseveltovi

v Jlodifo Prlras'a
Mii ns prodiO mnoho poiimkfi v okresích ('iimln Btanton Dolije Col-f- x

Hnilo Mdlun a lloonc 1'IAte nub pMJuďio Každému poctivé a
spolehllvi poloul ÍWmií)

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Vrah opít v rukou spravedlnosti

'Mark Duna zlotřilý vrah o

němž jsme se zmínili jakým od-

vážným způsobem se dostal na
svobodu z vězení v St Joseph
Mo byl chycen ve středu před
půlnocí v Quiiford Mo osadě to

při dráze Chicago Great Western
Asi ve 3 hodiny ráno přisel Duno
k jednomu rolníku blíže Rosen-dal- e

jsa churav Pravil že se

jmenuje Wm Merritt a Že je
Ivakrem Mikea Estesa sekčoího
formana burlingtonské dráhy v

Rosendale Estesovi podána o

tom zpráva a ten ho dal dopravili
do svého domku Avlak jeden z

dělníků který Dunna odnášel po-

znal v něm uprchlého vraha a pro
to telegrafoval icriíovi do St

Joseph Ten s několika svými
příručfmi přijel do Rosendale m

vlakem Příbuzní Duono-v- i

mezitím v obavě aby nebyl
poznán odvezli ho v kočárku v

němž byli zapřaženi rychli koně
Dunn měl 45 minut předskok
před ieriíem a jeho čitou a hnal
koně ku předu tryskem Pro ne-

moc vlak nemohl dále a proto
propustil kočího s povozem s sám

zaiel do hotelu v Quilford kde za

půl hodiny na to byl ierífem
zatčen neklada žádného odporu
Byl ihned odvezen do St Joseph
kde byl pověšen

Znační škody způsobení zimou

Ředitelové vétíícb železničních
linii odbývali ve Filadelfii společ-
nou (íradu v níž proneseny byly
stížnosti že letošní zima ublížila
velice železnicím neboť skoro po-

lovina jich parních strojů jest
a bude to trvatl něko-

lik měsíců nežli bude vie sprave-
no NejlepSI stroje te v kruté
zimní nepohodě pokazily tak že
se nehod! do služby leč co nádraž-

ní přeSinovacf parostroje Velmi

často musely být s vlakem poslá-

ny dva psrostroje místo jedoohoja
všechny parostroje byly v stálé

službě tak že skoro polovina jich
tím byla zničena Společ-
nost dráhy Peonsylvauie povo-
lila 120000000 na opraveni
a zvelebeni dráhy Viechny dráhy

usjednotily te že budou moci vý-

chodní oavilivovatelé St Louis o

výstavě jeti za stejný lístek přes
Chicago lam neb zpět

Hebody a neilťstl sa dráhách

Pří spadnuti mo-Jt- u přes Yellow

Creck blíže Irondale na dráze

Clevelaud # Píttsburg utonulo
Scst mužů s čtyři byli těžce raněni

Na dvou parostrojích které chtě-

ly přejeti most přilil těsni za se-

bou nalézalo ae deset mužů po-

něvadž byl most průtrží mračen
oslaben tu ae ařltil
Z Marshíicld Wis se oznamu-

je že dva nákladní vlaky Wíscon-si- n

Central dráhy srszily se mezi

llewitt a Auburndale Topič

Kellog a brzdaf McCartby usmrce-

ni a atrojveda Noran byl těžce

zraněn Oba parostroje byli veli-

ce porouchány a asi tucet vozů

pří srážce rozbito a spáleno
Na jih jedoucí rychlík Alabama

Great Southern dráhy uhánějící

rychlosti 60 mil za hodinu srazil

se dnes časně s rána s nákladním

vlakem dráhy Southern jedoucím
na sever blíže Kewaunee Wis

Jsk zprávy dl t cestujících nepři-
sel nikdo o život za to viak bylo

pět (Fízenců vlaku usmrceno

Na drize tichomořské při sriž
ce dvou nákladních vlaků v tunelu

blíže mostu Morean 4 míle od

Jefferaon City Mo byli dva brzda-f- i

a konduktér zabiti Oba vlaky

jely f východu Předal vlak roz-

trhl se ve dvé druhý vlak vrazil

do zadní sekce Vozy se při tom

rozbily na třísky

Jf Nemocní plicními chorobami dtctel
ýfi Ifiní Anna Dolcíul 301 W North ave CIiíchko 111 píS i

'JÍ? (Mný pane itiiunovMltyt Vnifl "Ilfezoborské tlié" dobře íířlnknjc
fi iiamiililu llrli-- kteří llf hrll oclkáénl do krajin míli souchotí

odpovídaly ale žádná z našich
lodi nebyla jich palbou poškozena
Jiná eskidra křižáků zajela k

Tulienvařl a bombardovala tam
tvrz u Samiantao způsobíc tam

ikody na některých budovách
Křižáci Takassgo a Cbihaya

vykooaly obhlídku podél západní-
ho pobřeží ale nespatřily nepří-
tele Ruský torpéJoborec který
byl poškozen při třetím útoku na
Port Arthur byl nalezen u po-

břeží a pouze hlavni jeho stěžefl

vyčníval z vody
NaSe eskádra zastavila bombar-

dováni o 2 hodině a viechna od

dělení se vrátila ku společné
sjížďce"

Velitel žaponrké fiotilly torpé-doborc- ů

kap Shojiro Asaí tvrdí
že by byl zachránil více mužů z

potopené ruské lodí Stereguiči
kdyby bývalo nebylo zhoubné

palby pobřežních batterií a rych-

lému se blíženi dvou ruských
křižáků

V pondělí z anglických ípina
vých pramenů se roznesla světem

povětť že Port Arthur následkem
zhoubné palby žapooského loď-

stva musel býti posádkou opultěo
a že město oalezá se v plamenech
lež ta neměla viak dlouhého trvá-

ní neboť byla úředně ten samý
den popřena

Odjetá gen Kuropatldna na bojíttl

Když vrchní velitel ruské armá-

dy odjížděl dne 12 března na

bojiitě byly mu uspořádiny ru-

ským lidem nadlené ovace
Dvě hodiny před odjezdem

vlaku byly ulice a nádraží plny
lidi Gen Kuropatkin byl během

tvé jízdy ulicemi městskými ne-

ustále pozdravován nadšeným
jásotem a právi před jeho příjez-

dem přibyli na nádraží velkokní-žat- a

Mikuláí Mikulajevjč Petr

MíkulajeviČ a vévoda Meklenburg
Stfelický Gen Kgrestov podal
Kuropatkiuuví posvátný obraz s

nápisem: V tomto znamení zvítě-

zil
Gen Kuropatkin jel k nádraží

bez vojenské eskorty oděn jss
pouze ve služební uniformu s jásot
lidu ozýval se ulicemi jako bouře

Když podal gen Egrestov

posvátný obnz(ikon)
poklekl tento a přijmuv ho pro-

nesl tichým hlasem několik slov

díků Na to se oba generálové
objali a rozloučili

Kuropatkin kráčel Ipallrem car-

ských pobočníků generálů a ji-

ných hodnostů viechny pozdra-

vuje a potřásaje každému rukou
Pro každého měl přátelské slovo

Mnohé přítomné dámy se ne-

mohly zdržet aby nepolíbily hrdi-

nu dne a jejich pozornost byla jím

galantním způsobem opětována
Když dával přednosta stanice

znamení k oJjezdu vlaku zdálo
se že se gen Kuropatkin ani ne-

dostane pro nával lidi k němu

Leč lid ae rozstoupil a Kuropat-
kin vyskočil na plolinu Když
se vlak hnul propukl lid v ohro-

mující dlouho trvajíc! jásot a uti-

chl teprvé když vlak zmizel z

obzoru
Za gen Kuropatkinem stáli

jeho synové v kadetakých unifor-

mách Choť jeho doprovázela
ho až do Moskvy
Dopoledne věnovala Kuropat-kioo- vi

delegace průmyslových
dělníků zlatý démanty posázený
meč
Na pevninl v minulém týdnu

neudilo ae nic co by zasluhovalo

ii nr re drnhť-- stupni avSsk po užíráni VHÍcíiothrt s poidrsíllr tak e iťi
T muhiiu opAt pracnratljlit

- 1 1 se íiiiln silnými a moli zdravou (
f podobu Já Jhhii přesvídíena ze Valle "llřwíohorské thé" kazdósau W

nfmiwntmn pnutím proofm stijrxte ml mne zanlai 2 tucty W

jS l'ř' "íflí llí'"í''l' prsních chorob rtřjte přednost Řínmnoviikího W
ti "IiíMohorskímu tW" ímKirtovonmu a Cech Jedinému to přírodnímu íťá

(loriiii-imi- i prou iři-i-J ku osvídřenost rosumnl lidé jit před lity W
IN ocenily 11 tisícové lidi dí kujf ta vráeíné sdravf V

VYS1 KAIIAI isctiirHVUjit te lyruny nen iminamy ncuoijem r nicn
iifimhliAn morťln neb chloroform
' L ! -! — 1 -- Ilá I X# ÍAÍA X

sa II 00 1'oítou to flao nníle přímo: JtR FšlMANOVSKV 6J4 Scott St MILWAUKEE WIS

KOUINA kteráž by

převzala správu far

my na niž li pastuje cukrovka a

brambory Musl míli potah a ni-

jaké hospodářské nářadí Dliiií
sdílí Jos P Drown 2322 Boule-var- d

nebo O C Olseo 1704 Far-

ním St Omaha Neb 31x3

2500 mužů iaponského vojska

fiž přistáli v zslivu ťluskin na

východním pohfeM ManJZurski

bylo odříznuto od ostatního voj-

ska laponukého které přistálo

později v Port Lazarev aby sesí-lil- o

první oddíl Kubové je za-

skočivši mají obsazeny obi ceity
po nichž jediní mohou se spojití
l ostatním vojskem- - Louis Berka

český právník a veřejný notář
fI8 R Y Iir Illdu Omaha

V iSřt!omt poule oduolcdbeod S do I bod
Kdo liy pnthbfivl ruda neb iáinp-

- v

prAvrilot rAlAIUil(!b notáFkuu irái:l
iianh m elit: pMvf-iKI- I nii-- ll dolirf

IM ri mitJIAk ať m tm níj dávrou
obri&tl OaiNiruAurni J i krajitrtfim
kt H právní ihiiwkjI pollehull SS—

Ostři neobyčejná zima zavinuje
akutní neuralgii St Jskohs Oel

sílí nervy a po n6'olikerém po
užití bolesti přemáhá

Bolí

Vás

zuby?
Itbká

Pomoc S

Kabclkovo zubní thé
vylMl bolest sl)5 v 3 nb 8 minutách
Utvrdí zubv chrilnl l pM daiíl náka-

zou a obyfejné se bolest více nvrátl

Baltik a aárodem poStoa 40c

F Kabelka

NejlepM a řerutvé flastry dva aa 31c

VybláVné I)ivld)vy príHky proti Pm
boleni hlavy a plicnl btliám po- - 26a

SímanoTikóho Ibé proti souchotinám
za SlOO

Bylinná smés pro iaiudek po Ke

v Beránkoví lékárně

roh 16 a Wllllam PeitoTal stanice
RACIHE WIS60 5 Hlfh Street

zmínky Jediní došla zpriva že

f
—
VT '!"-- l


