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Zprávy zámořské

Válka Huski s Japonskem

WAITEII M(IMK )f-- U II V HATWAHt) Isj tpokl
Q

)ia náhledu admírált Mika

t Wnhlnitoa
řjfiříM'l frttwnl mlmkr

V lětl to dnedi roshodl pn
Itovní odbor l pro potřebu tv

lontu testou hodlají st doststí do stavu To ta titlodn t I lnt 1

polifl latu ptHirvIlm psk do 1 nlok tspočat byl o l hodin v

Viu Ruské vnko jil mílo Inod U tomto osudném t opět

rove byla rit 0 tapnntkých
lodí trtftna siMnu Vtdáiila
ihned 1 liilrn( íifyj pakli lest (o

lové fsUvy v M Louis budeohsairno crsty od řrky Valu do neadsíouím nloku poslat Mtksrov liskuoiiii avláttnt výstavní rnám
WJHIllnkht !~lt F'"""" ponci 10 optim it vniirosemí na východ od PinK- - carovi tuto deprtli "Oovoluii ti

ky památné v pěti tněnít h Iludon
OKU muselo ustoupili do politi veličenstvu tdělill 1 te duet

vynany 11 dutma a platiliValskho poněvtdl hlavní slit ráno nepřítel pokusit opět tsttrt do l prosince po celou výstavuVelkoknlle Cyril bratranec ca tponskho Vftjnks počtem 70000 tili v)etd do přístavu port artliur Na všech pndiárh budou na protův jenž lyl tu palubě válečné mulo te hrne k leče Vtlu tkho K tomu nčelu ti přivlekl
dej Vydán! jich jíst následující:

Atlhir t nnfartnj ftkut 0 ua
tairnl rjniltt ffhttv—r
Jinnm' tmkfh pm'Ut Krmi-drti- t

ktnj 1 itdnlm lorffMor- -

1'okud ta dá povrchně soudili Ctyry vtrlké doprtvnl lodi obchodloji Aikold když io vyplnit
tomto rttoku první 1 přístavu

Známka edoocentová Kalená a potsto lapontká trmáda tettávl t ni jel doprováielo lest lorpédic
admirálskou vlajkou v čele oiit 1 joooo mulo péchoty 4(00 Lodě nepřátelské bvl vlak v čss

dohUnou R R Livlngstona vy
tltnce vn Francii jenž vedl jed

ttm ivtM faj it ttiti tůtpidu tmt
nho lorv "lo byl jménotyoHiktmi — Vrdml vtliitt rké eidcA 3000 děloaiMcctva s zpozorovány a 1 pobřežních baterií nání při koupi Louitiany před tloarmJMv AVi um 1 jm va pooocnmem elmirsia Maka 1 Modřily joootákopnlka a tooo oa ně zahájena byla palba Kromě

roky dvoucentová rudá 1 podontii tiáliv rova Vclkoknfže nalézal se mužO 1 dopravního oddělení toho střílely na o strážné lodi
Mtktrovcm na kapitánském můst Generál Kuropstkin dortzil do "liohr" a "Utvajay"

biznou Jrffersonovou jenž byl

presidentem při koupi Louisitny:i _a a i a a t aaponska loďstvo pod velením I ku po celou dobu neiorndRI mlhv nniKoenu ane 3n metna a ona- - v optve ze by te plece len_ - I - " r #

aumiraia iogy otijevilo se opít Jeden t ruský:h admirálů vy mžitě se odebral do hlavního tU- - podařilo ZipoDCftm doslali lodě
třlcentovt purpurová 1 podobi
nou Monrocovou jenž byl zvlást
ním vysltncem do Prtncle při vy

jádřil te o tomto ťitoku k zástupci nu mlstokrále Alexejova 1 nímž do úžiny kterou te vjíždí do pří
spojeného tisku amerického násla měl dlouhou konferenci Hlavním [stavu podnikl poručík Krinickí

jednávání koupi petirentová moddovně:
jeho pomocníkem v nastávajícím velitel strážného člunu torpédové

une 21 preu ťori Artnurem za

počalo bombardovat! pevnoit t
vché vzdálenosti jako před ttm
Také dne 22 loďstvo střílelo na

pevnost ne vsak přílišným ň pfi
cliem

Zkusit Je a dozndte psk sami U Juto IshodnfJMIio piva nepilirá 1 podobiznou McKinlcyhoktcrý"hdyby ae byl dal Makarov
47mí ti

Otsženl bude generál Danilov ho útok na nepřítele a urazil tor
trhnout! tvoji ktorou k boji Petrohradu pédem výklon první dopravní lodi
nepřítelem na litém moři bylo by ZvláStní komiso úřadu pro za žaponské Tato loď te pik obrá

Utok zahájen byl torpédkami bývalo vítězství draze vykoupeno hraniční záležitosti odbývá pří- - ' oa právo a byla následována BDIkteré za tmavá noci chtěly te Mí sili vobec by te bylo podařilo tomoě za předsednictví profesora jinými dvěmi lodí a na to vKechuy

co president schválil zákon povo-

lující výstavu a 10c hnědá nesou-
cí mapu Sp Států na niž jest na-

značeno území bývalé Louitiany
Zasedání 58 kongrtsu

Prolíná fovotinl
Dno 33 března tkládal nástup-

ce líannúv senátor Dick z Ohia

aosiau nepozorované do přístavu admirálovi nad Japonským loď de Martensa jenž přednáší o me-pyl- potopeny na pravé ttrs
icc ostražitost Kusů po dvakrát stvem zvítězili neboť by bylo zioárodním nrávu na oetrohradské ně blízko vjezdu do přístavu
tento pian jim zmatila Iv bitvě pstfi několik našich lodi univertitětezení t rokuje o jistých Čtvrtá loď ztbočilt oa právo 1

pravidlech lak se má zacházeti 1 potopila te blízko viezdu Na toŽaponské loďtvo blížilo te k [silní poškozeno Nemáme v Port
pevnosti ve dvou divislehv úhrnné Arthuru dosti velkých dokfl uro

válťčnými zajatci Komiso mtžf P'il torpédový člun te Šesti přísahu 1 přijat byl velice srdečně'

vlastní

Novák & Kretek
2 1413 Jlfní 13 ul„ Omaha Keb

ZhdUjyuJI n prodiviiji

JInimorové a žulové pomníky
náhrobky desky

a liMlbní přiví víeho druhu
Vlkr4 nl)Mlnávkr vrílíiijl rrhUi!llvi t vkmn

ne 13 oiievnicn ioui a KN2aka 1 rychlou opravu větších lodi váleč te upravili pravidla ta co ncihu- žapontkými torpédicemi Inžinýr vymi koliegy
ných kdežto Ziponci maji dosti

mančji a dosud obsahují následu- - '"dni bviřev a lust námořníků 1 yz aen nizši dom protíral lest
doko a veškeré opravy lodní mo

osmi torpédek Čtyři bitevní lodi

byly v jedné divíti 1 ostatních je
ď:náct ve druhé
Loďstvo vyrazilo dvakrát proti

jící hlavní Čtyři body: bylo nepřítelem usmrceno a u atranek povoleni na postu při
hou provádítijiez odkladu " Ičenž byly učiněny některé úsporyPodmínky za jakých mají býti námořníka zraněno
Clňannm v Port Artliuru tyly Přijato bylo usnesení že poAtovní

pevnosti a při jednom útoku trvala zajatci drženi v obvodu dčjíSiíl Ušle ti dovoluji tdělit že te
válečných operací nepřítel po nezdařeném pokutě o

lodi zničeny aby nemohli odjetí z
-ttřelba dvacet minut a bíhem ní přístavu 1 podávat nepříteli zorá

Methody odvádění zajatců do blokování vjezdu do přístavu vzdá- t -

odbor nebude nikdy více objedná-
vat! výrobky káraoců pro poStovní
službu Postavení mottu přel
řeku Místoiirt v Kanttt City bylo

vy o ttavu veci v pevnosti Tři koncentračních ttředitek za tím I' ale později te vrátil ae tvým
lodí čínské vzdor zákazu vypluly celým loďstvemuceiem auy pyu oavezeoi do c- -

z přístavu byly vsak zpozorovány únoraToroédoborec "Stilni" kteří položeno nejdéle do 38vropského Ruska

Hostinec u "Modré Hvčzdy"
vlMtflI

v tiudovA NAroítnl Htnft A 1401 llftni la ul Omaha
87— l(íl(i ns řepu ''ni)í lun': liíl pHnravnn

vypaieno oyio 300 veiKjxn gra-oát-
o

Žapooské torpédky pod záSti
tou tmy chtěly po dvakráte vo

plouti do přístavu ale svitla z

ruských opevnění je odkryla a

z majáku a torpdoborec ruský e oátledkem porouchání ttroje ne-"°- 7Ustanovení pro ubytování za- -

přátelskou ttřelbou te mutel uchý Ve čtvrtek přijato v senátu poatco
za nimi pustil a počal po nich
ttříleti při Čemž čtyři t čínských liti oa mělčinu byt během noci volení na Indiány a byl k němuStravováni zajatců V tomto

zahájena byla na ni tak prudká NmiHne zastavit u M1C11ALKK a LACINAnámořníka uimrtil Lodice byly poněkud opraven a dovltčen do připojen dodatek aby tměli Inbodu te praví že míjí dostávali
palba že musely v rychlém útéku dohoněny a vlichni Člflané vzatí '0'0'Pfr00N0000000zajatci tutéž ttrtvu jakou dostávají přístavu Jeho velitel poručík d'4"' AljaSky posýlatl mládež

ruStl vojáci Zajatí důstojníci již Krinickí jenž byl při útoku nepři vou oa vládní útraty do indiánskébledatiipátu řpfct do Port Arthuru kdež byli

iuys te rozeuniioneoyiy ovsem dáni do víienf
dají tvé Čestné alovo že toho zoe- - tele raněn na ruce neopustil tvé oy Salem Or Na indián

již operace 1 torpédovými lodicemi Nová tvrz je stavěna východní Míjelo hýli bezpelnt že nikde Me aul levwijl nebudete obslouženi Inko
u Kkunlfio a praktlfikrilio

užiíí tbdrží dovolení bvdletí v tianovifttó a zůstal na lodi do do ou Ikol j v Iiismark NU povc
ď 'i "i _uu mu iijiiy oa Liaotisantieno maiaku uce

toukromých bytech Cenné věcí tlednl chvíle tokiid nebyla v bez "1™ ktldému z oněch 8 rudocho
1210 Již 13 ulbombardování oa pevnost Loď proto že dosavadních tvrzí ne líDáfo iMjež te najdou u zajatců musí býti pečí kmene hiouxň kteří vytvobodili

DUUIjaMQ OMAHA

registrovány a uschovány pro jích Na dopravních lodích žapon- - l"l0 zenu a octi její a rukou ne
ttvo admirála Toi?y rozděleno bylo možno ttříleti na žaponské
bylo zúmyslně na dvě divise aby lodi když tyto připluly k Líaoti-mohl- o

vysýlati křížovou palbu na lanu a byly chráněny pahorky
majitele Generální lláb má vv ikých byly pekelné ttroje jichž P''elských &antce biouxů odmě

hotovit! teznam zsístích a iména drátv bvlv poručíkem Kordoím a hy po tioa pro každého Blátu

Pan Hiichánek lyl po dlouhá lAa zsmntniín Jako hoillníf n Web nl-lepíí- eh

llri v l'r v VM11I a v tak zde JIŽ dokázal U y
koná jakoukoliv Srvkii liodlnak a klanoin k iiilnij spoknli-nrmt- l UnfM-li- o

i„zí zlaté Jako řetízky prtny náuHulet a podobné nekoupíte
nikde Jviřl aaml

přistav a způsobili co možno nej pobřežnfmi před ruskou palbou zemřelých mail býti oznámena za kadetem Pilsondským od nepraví- - I1"' lakotě povoleno aby ti vy
O tiluici v Koreji zaslal válečný o tom dě ného námo nlho vo ska kteř di ponemuy ikonu a ntnradnlhraoičnému úřadu aby

zvěděli přibližní zajatcůdopisovatel Jotdýnskího "Tl te k onomu úkolu nabídli uřř P postoupealirn aml reservací
grsphii

' tuto depeši které lze zánv Tito mladí hrdinové vstou- - wrand Sioiix 'uii-niiniT- mí it n itíiiiiaiaiWHitaMaajamMtsMHttssaiJména cizinců kteří jsou zajati

větSÍ tkody v měitě i ruským
lodím v zátoce přísttvn kot
víclm

Žaponské bombardování dne 9
března upozornilo admirála Maka-rov- a

oa výhodnoift místa které

zaujalo žaponské loďstvo u Ljao- -

přikládat! víry neboť onen dopi pili na dopravní lodi a přeřezav!když jsou v žaponské tlužbě bu šlechetná ženasovtiei jeti pnou vranou mezi dott oznámena též zihraničnému elektrické dráty uhasili ohefi
V St Paul Mino odkázalaanglickými lháři: úřadu Ráno nalezena plující mina a pe

Ulili ! Ulili ! Ulili!
Kupujte uhlí 11 nrlU) t ho rMmdho

I LEVIIIO 6 715 Jíž 13 ul Omaha
TM má vždy na iklmlí pejleptf uhlí víelio druliu a 11 niU dostanalt

taki !Í'KK) lllmr na tunu I- W- TKIKKON t JdlU

Jedno t hlavních středisek Plukovník Ivkov který obviněn kelným strojem ala beze vtech m"au Pn' nny °- - wiiderovt
piuu a puunvauuuiamiun 1 ogova vojska zapontkého bylo a jest byl z velezrády a jemuž dokázáno oesnázl byla odstraněna z vody vr'J 'J"ik odiiaanutý
csKaura opci paiou zanujiia aby doposud v 1'inKjang a druhé jižně že podával Žtooncům informaca a Prohlídkou Dotooentfch lodí bvlo P" 1 ♦'37-597-7- íárovefl

' ' r - _„ j I tpyia ciiranena přeci palbou po od pohoří Míokoksanskébo Toto vícm co teděje v nepřátelském zjištěno že lo byli lodi nové a ""'7"" uw'p V" l"
departmentu byl oběSen předmin hodnota jích jett odhadována 'W'™yove n ajicicenu 17301100

na m nn ňnUitf Na kU fc"'iy"' nouuvisie 00úterý v Schluesselburském vězení
lodí hvla rtrhlnnlná Ifnirhbisn některélO lidumilného úttaVUlukovník zatýlal informace pe

bležoích baterií ruských admirál žapooské středisko má patrně ten
Makarov postavil bitevní loď Ret- - účel aby te( zabránilo postupu
vízan do takové polohy že z její ruského vojska proti Scoulu od
děl mohlo býti páleno ni žapon teverozápadu
tkou eskádru Admirál Togo tám Rusové když te hnuli na jih
ve tvé zprávě doznává že ttřelba od řeky Yaluzamýileli te touttře- -

vaděla 1 každá loďbvla anosnosti c" MU P"' Applcbyovi zetrohradskému vojenskému přfručí
2 000 tun" mřela před rokem a matka přežíit

I? T PkYWklííá Pozemkový Jednatel
el X U[JUJll9 a veřejný notiíř !

v OoriifM rflraai4
Mí na prodet mnoho poniků v nkresfeb ('umínit Blanlon Iod ť)o- l-
fs Platin Madis iri a líoone 1'líle noh plljoilio Každému poetlvé a !

Spobrldlví poslouží H„í) J

mu u zaponskeno vyslanectva a

Dodatkem k úřední zprávě tdě- - ' P™™ nckoiik tyann
Rusa byla velice nebezpečnou

dále udržoval důvěrné ttyky 1

bývalým Žapontkým vyslancem luje jeStě admirál Makarov žel Ku zpříjemnění ceaty pftt moří
Kurimrn Na zrádu icho přiilo vyplul z přísuvu t celou eskádrou Na vlkech velikých parníkách

náhodou Plukovník Ivkov hodlaje tvésti námořní bitvu a ne- - plujících po atlantickém oceánu

diti v Anžu očekávajíce velké po-

sily Tyto vtk nepříSly-- v čn
a rueké vojsko ustoupilo zpět o

bávajíc te že by mohlo býti
ristupu zabráněno zasko-

čením žapootkého vojska Když

Tato okolnost zárovefl odhaluje
lež anglických listů dle níž prý
byla největSÍ děla 1 lodě Retvizan
odstraněna a zavežena ni tvrze
Holubího zálivu

uugbci urauovuy a oaceiniir 111 :iaiiywi inijjivem aic aomirai mezi Kvrooou a Amerikou za Ani tohle nim Jeifl— neotevři oíl?
ai přál vídělí iÍNtý dokument Toko pojednou dostal "zaječí počne se v kvřinn wdávati

Waiihífigion 2J března 1004který ivkov mti ve tvém nolku pumyti a a ceiym tvým loifstvem denní čtsopít jemuž budou vín
Náí vyslanec Thomas ve Stock

uzimknutý Jeden 1 přátel Ivko- - te koncentroval hezky na zad a v cřiny novinky dodávány oA novi
loae Uetvizao počali Rusové přibyli Rusové k Pingjangu bylo

ttříleti na nepřítele v 9:20 hod v městě jen 350 Žaponcá a město holmu Řvédko oznamuje mževyen odemknul stolek te tvým o noíiio zmizet opme t obzoru nářské ednotv bezdrátnvm tdepre vysmu poloostrova uaocm- mohlo býti tnadno dobyto Nyní klíčem a tu nalezen byl balíček ft odvážnému cínu poručíka grafem Poněvadž let na moří jeti nadarmo arrmríckým vyrabíte-Iňo- i

patentovaných léků zasílali
lam tylo výrobky v lahvích neb

sněno a v 11 noam ttreipa Zapon-
-

jse hrne žaponské vojiko tílným

iioií

Vás

zuby

Pomoc

dopisů od pMruílho žaponského Krinickčho poznamenává anglický průměrné ttále tsi isoooo nebNa prWiivsia a Kayz te odc proudem ze Scoulu do PínKianKii
divise žaponské spojily vzdalo Vojiko to b-s-t vvzbroieno lehce

vysisneclvt Aktšího Ivkov byl admirál inglu toto: 30000 cestujících po celý rok lu

neprodleně zatčen a životem tvým "Jméno poručíka Krinického tpol-čnost- i počítají že t velmi pilulkách Dlti zákona se tyto
valy te zvolna k jihovýchodu a nemá stanů a často musí pleno Ilíky

'
zabavnjí a zničují protožezaplatil zrádu zasluhují aby bylo vNdfiuo mezi Mobf vyplatí společné uvcřeíflo

ponejvíce oiísatiujl Jedy morin aOenerál Altvater výpomocný hrdiny Kdy tento zápas bude vání zpráv a tmlouva a Marconího
chloroform j ludíž zdraví velmiordonanční velkoknížete Ml dobojován cm udio zůstants v

tovéti vn sněhu Komísanát ža

pou'(ký má veliké potíže
Vojitko žaponské kromě zásobo

vacích potííí má tu slabou tirán

společnosti k dodávání zpráv byl
nebezpečné Zavřn a přísně pochada byl vypovězen do jedné Uentné paměti 11 ruského loďstva již uzavřena Takový denní ča
trestán bud ln kdo by podol-- Jodlehlé stanice vojenitké v Kavka- - Jl io dobrá novina že muž lak sopit biida tloužiti zajisté velice

ku že má prabídné dělostřeleelvo ze Mlulokrái Alexejev požádal hrduný uSel te jvýn životem ku zpříjemnění cesty přet moře
nébo 'lku '

prodával Kdyby
tskivý zákon byl u nás ve iipuja jízdu nemá o nic lepil a to bude

Vojenská řirBzovláda v Colorado

načež o půl jedoé hodině odp
úplně zmizely t obzoru
Celý ten útok žapoutkýtpojený

8 velikým vydáním za zaházené
střelivo způsobil Rusům pouze
nepatrné ztrály Pět vojínů bylo
zabilo a 13 jich bylo zraaěno

Ze skutečnosti bombardování

Japonského loďstva nemělo úspě-

chu o tom tvédčí ttma tato úředuí

zpráva admirála Togy jež zní
takto:

"Dle plánů již dříve sestave

Státech byly by brzy Irestníia
totiž na počátku ledna petrohrad- - V Peimhrsdii xpríva 0 hrdín
tké vrchní velitelství vojenské nosti poručíka Kriníckěho způio
ihv rit 1 ala!fi itutň r #11 lilia filirAmni riB1£ií m lí-- iihiia

Ktibelkovo zubní Ihtl
vyl:í bolnm zulifi v íí in-t- i mlnuliíeli
btvrdí ziiliy eliriíní l před rtalíí náka-
zou a obyěnjne mi bolest VÍee wvríítí

HallM s nároileiii poíbn'40e

F Kabelka
60f Hlgh Street FACINE WIS

mu oa Škodu po alua dubu války
Protože je počasí velice nepří Ktetý dělník by jrfltě někdy plny vyrabítrlí těchto "zázriřnýcb

oalných děl -- l niitinil n lávil lem láv rAii ulM'l"val pro guvernéra Peabodyho Ifků" Vzhledem k lidskémuznivé trpí žaponské vojsko nemo-

cemi jmenovitě úplavícía zápalem aiui — a ii- - ir:i„ mluí i Colorado ten by zasluhoval bič zdrtvf pravfmei Nencchme te více
a otrocká pouta Ke tvým násilnoplic Koflstvo žaponské je málo balamutili ale dejme přednostžádost rychle a zúplua vyřízena ' molodcem '

Teprve v těchto dnech poslány Car telegrafoval Miktrovi aby
stem připojil Peabody v těchto
dnech zase jíi dvě jiné V m KolMní Mfíbro

ÉíMému přírodnímu jndu prokté-m-

Wáh fiíifíMHMvského htnr0'
horskému Ihé které li ve zdravot

vytrvalé a mnoho koní tcepeoělo
Za to dopravní koně vydrží více

Přct řeku v Anžu staví Japonci
byly z Petrohradu na daleký vý důsfojnicivo a mužstvo torpédo UIM0 nilik wtién trvtK wných podniklo tpojené loďstvo borce "Stilniho" bylo dekorován MlOQř ko Kilo MiA UMi tiravschod dva dělostřelecké oddíly z

nichž každý čítá 180 mužů a pří- -

okresu Lat Anímat kde největlí
část obyvatelstva zaměstnána jest
u Colorado Fuel Co a u Victor

řádem tv Jiřího nických výatavách za svou léčívoot
vžude nejvysííích cen dobylo Léčíslušným počtem koní a dél Na tvé obhlídce potopil admi

Cotl Co vyfilo ni podzim 8000

žaponukrf at března opětně átok nr"ut Pok'J'J nenf dostavěn ofioí

oa Port Arthur Již v nocí z ai poup k severu možný Rusové

na 33 března přibylo nsiie torpé- - tav' 0ÍI1Í rn0' Přfc r!kl Valu

dové loďtvo ku vjezdu do přišla- - Wižu Zmocnili tevlechněch
vu a uvítáno bylo nepřátelskou fnských člunů které naěli"

úipítně souchotiny záduchurál Makarov malý žapontký parťtiiriínl tprdvy t foirtř M1"'" u 'ku a majitelé chtěliníček který měl ve vleku jednu chřipku ka'ii-- ledvinové prsní a

irnrro whí tur tinn fa
lilrl kviiu h

10 rmf tivnl
kluMé i rinuialil tnU
Srjřiym cifriim

urHi h Sni vln
kul lill 4ii kinnrln
k111 mrnjÍMin om'ftiiii
ylip nriilmkufny miHttmé a
niimvKii mi „lliu
lirnklidíjlllio nialill'iulii
ll'i„l tu „ iw %

" f lnul- -

Dne 36 března vyrtzíi admirál stávku zlomili pnmocí tkébúčínskou lodici Posádky obouMakarov z přístavu v Port Arthur
Nyní guvernér pomáhá mtjítelúmttřelbou kterážto vlak zůstala bez apontké vojsko v Korej! po- - a o účelu této avé plavby poslal

pbení nemoci Ctěte co pílíe
chvalně známý lékárník p 7 V

Vílím majitel vzorně zařízené lé-

kárny a oční a iiKiií kliniky v Chi

byly zajmuly n lodě potopeny
Ameríčtídůstojnfci kapitán Jud

milicí a prohlášením vojenskéhovýsledku Hlavni oase loďstvo malým pochodem přibližuje te
práva a v okresu nslézá ta 400

caru tento telegram:
"Mám čekť oznámili že jsern

son a poručík McCully kteří mají
yssw-

-

Mn uk f M„
'J' " traMMf ý„ÍMtlíll

přibylo k Port Arthuru tž 22 ruským posicím Dle kozáckých
března v 8 hodin ráno část jeho zvěda generála Mitčenkv nalézá umužů klcřl mají býti tluhy vydři cagu 1620 W 2iid St í Clěnýdnclnlho dne odplul z Port Arthur provázeli ruské vojsko ua váleč-

ném tažení byli přijati v Petro dusných kapitalistických tpolečpotltl jsem k Holubímu zálivu 3ooo Žaponců v Anžu a 1000 pane Simanoveký! Za poBlfcdního
nostla nařídil jsem bitevním lodím v Pakějengu Dle pohybů žapon hradě te vtí pozorností 1 odeberou

V Trinidad Colo zalkla čela"Fuji' a "lalíma'' aby bornbar tkého vojska lze aouditi že jedno te bezpochyby k ruské trmádS t
vojáků známou socialistickou tgidubna

II111I1II 4 III mmí„ii olMntvktiM rlikrif řtMn vlHttH a lh„lr v„lom nin)rii um iUm„i tI'f"nl vřliilif Munim J1I11V htfllkriliíl kilo kiiil mli uroiii itrr 't#
ATbáH JKHUUV 0„

621 Hlwk ClilcaKo
llk ki„ alMMftulfnl Cl r'in S

f!'"kA ♦ ''! r phlik rnnifrtnodll kukiio oiífnl iiclcli
lilkiti 114 til M p KWrfMHe

!KUiir)ii:liN4iktub s

pebylu mého v Cechách přetvěd
Čil jsem se ooohně jak veliké obli-

bě te lěií V!b liřezohorské thé u

těch nejřiírSích vrstev českého lidu

lit I v toukromé rozmluvě mé t
některými n jpřednějíímí autori

V Kmf na„ nrniiíin kui Ktorku rntiku Jonetovou a vůdce

míslokrálem Alexejevem vojenské
díloiků' J' FKÍ"ho a vyvezla Je

aiu 1111 uavraiprávo Město jett nyní rychle
Iltltký havířský časopit v onom

opevňováoo aby mohlo vzdorovali

1 bitevními loďmi křižáky a tor-

pédovými čluny za příčinou vyko-
nání obhlídky 'u některých blíz-

kých ostrovů"
Účelem této vyjíždky ruského

loďstva bylo vypátrali kam tt
žtponské loďstvo vždycky nchylu-luj- e

když te po útocích tvých oa
Port Arthur vzdálí Ruská admi-ralit- a

se domnívá že mají Žaponc!
oa některém c blízkých ostrovů
neb oa čínském pobřeží mísio na
němž mají potravní a muniční zá-

soby uloženy neboť není prý
možoo aby te vždy žtponské loď

tami léktřtkými Ismže oilporučo
valf mi lilo Vale thé jakožto dobrýměstě byl ztbtven a celé vylitiěoémožnému útoku Ztponcúv

zaručený prostředek proti růzvydání bylo zničeno vojskem
poněvadž prý čatopit ten podně ným chorobám prsním ald —

Símaoovského liřezohorské thé
dobrá a osvědčená

která by byla

dovály vnitřní část přístavu těžký- - oddělení ae tnaíí dosttti te Ru-

sii projektily Zatím co tento túm v bok aby mohlo rozrazili
rozkaz plnily přibližovaly te ru- - jejich obhtjovací čáru
aké lodi zvolna a ve značných Dne 34 března te trtzilt kozá
vzdálenostech od tebe a přltltvu a cká hlídka a žapontkým! předními
kdyt jsem dat odpoledne ve 3 tirážemi u Ptkějengu 1 t obou
hodiny bombardování zastsvit tu strm vypáleno bylo vlce rto
bylo vidět 5 ruských bitevních lo- - Když pak kozáci jeli pozdě! zpět
dí 4 křižáky a jistý počet torpé mrazili na jinou žapontkou pa
doborefl Vykládal jsem ti tento trolu Dollo k potyčce v olž
manévr Kusů v teozpůsobžc měli padl žspooský důstojníka Jedeo
v úmytlu přilákat! otle loďstvo vojín a jeden kůfl byl Žtponcúm
blíže k nepřátelské bitevní čáře zastřelen Rusové neměli žádných
Ruské loďatvo zahájilo prudkou ztrát
palbu mocno střel vybuchlo V poalední tvé zprávě tdělil
blízko oslí "Fuji" aniž by jí vtak gen Miičeoko Že nepřátelské od- -

oikodily Va 3 bodioy odpoledne díly pochoduji po cettě kudy má

coval ku ttávce Ať žije ameri-

cká "svoboda'!

Klexantně zařízený

Uniový ITostJtio
vlMtal

Frank Semerád
na rohu 16 a WíIIÍam ul

fest viude k dooiánf za i 00achoona řídili kuchvni a vvznala
ae úplně u přípravě jídel lak pro JTodfltll Přímo pottou ze fl 30 zaElei R

F Šimanovský 654 Scott St
Cechy tak I pro Amerikány Vlast- - levně PSACÍ STROJ téměř úplně Milwaukee Witstvo ra ttk krátký čti vrátilo c nim zde prvé třídy hotel Miste I nový soustavy "Densmore" č 5 Klzn Metiífiv Mák stála na čepu
jett ttálé a iluloý plat zaručuji

I te vícmi českými hláskami Laská rrsvé plzřfiské t uravovarelolbo pl- -Ntgtttki nebo Saseba
Sotva že ae Makarov a ruskou — WeilcláecJte ne na vovaru a l'lzné vemena Korhřiova vlnaJen spolehlivé nechřdopííí o blížil vé nabídky zaSlele pod adresou:

oraiaraiy aoiitn ar Teplýeskádrou navrátil do přístavu ta Pokrok Západu nouzo SIvytvřtleol na AI011 Trutnovský 27tí K E Stěoička zikuMk po celý den Vzorná obsiub
admirál Togo podnikl nový útok rotnéScotland So Dak 34x4 1 1412 So Mth St Omaha TIL KJ21 FKANií 8EMK11AD


