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cl piuli ním maji ji! dfUii vsřMřni

knlřttOit Mhou Muílvo
itiské ip tedy jiponsklmu tievy
rovni velitelé snad lodi tothod
11 A ano

V příltí ripas obou IcdMrv ta
páhnou prý také podmořské Člu

y Jak t tyto polápky osvědčí
nelřc říci neboť neví se dosud

krs #tV
Inti tlvá nhtlí rirhlol( mcniai tenJiponské a 1 1ruské loďstvo vá

tečné l( úth Japonci naproti Kusům ífí
lí

mohou postavili poutě tři stejně jak která moc je jimi vyzbrojena
ani jak důstojnici a mužttvo )r

Po rozbití loďstva arihurskího iMm KilUiou'' (odporučeno lékaři) váscenné ohtněnce pfrvaha jc tedy
na straně ruské Křižák} r 11 r k é

jsou téměř stejné Pět 1 nich
pruží Ježto posiluje a osvěžuje budeII vzovládá K usko koupilo oj mír

rických vynálezců typy 'Fulton a
W dna v domácnosti valí dobrým uloženímrrotcctof Japonsko typ llopluje rychlostí 33 — 35 uttů jeden

ao tři 19 a dva 1 7 Japonsko Uod Kusko poslalo prý avé peněz Objednejte si ji TEĎ
čluny do Vladivostoku a jiné ezemá (sedm pancéřových křižáků

nichž pít neso 9750 tun pln prý Kožcstveoský Pro Japon

5TORZ DREAVING COsko se nových pět potápek stivi vrychlostí 33 uzlů dva nesou 7500
tun a plují rychlostí 20 uzlů Kry (P O MAKAloděnici v Quiocy Point v Massa

ChUSSbttSté křiŽiky japonské jsou vojensky
Loďstvo ruské dopluje li nacenné ačkoliv rychlost jejich kolí

východ neporušené může se u

jásali Japonci Ie nátrtohil mor

ruiká jest nadobro zlomena Loď

itvo baltické bylo pro ně pohá I

kou a terítm dobrých i {palných

vtipft Nyní vlak nabývají pomi
ry řízu jiného Cflý avět zabývá
ie novou eskadrou a jejím pomé
rem k loďstvu japonskému

O věci této vyslovuje se Írán

couzský odborník Emile Danthes

se takto: Ruské loďstvo a nimi
na dálném východě nyní se počí-

tat! může jest kromě vladívostoc

kého pouze loďstvo Koíestven

ekého které do vod východoasij

akých teprvé se plaví S loďstvem

arthurským nemůžeme počítali
neboť ono nebude schopno válčiti

ani pak až baltické lodi na boji
Stě dorazí Loďstvo arthurské
budt zatím tak opotřebováno neb

poškozeno že ho nebude lze ani

sá mezi t6~33 uzly Torpedky
a torpedoborci obou mocí j&ou tkati a japonským a nadějí na ví-

tězství Nezničí li loďstvo japontéměř stejné Japonsko má jich
o několik více ale ruské jsou ské může je citelně poškodili a

Něco co pdvzbudí vaši energii a

dodá vám nového života za parného
dne jest sklenka čistého a lahodného

í

"Metzova" piva
ohrozili dopravu potřeb za vo- j-silnější
sktm do Mandžurska UdálostiMimo počet výzbroj rychlost
tyto mohou ee ovšem přihodilia nosnost lodi padá velice na váhu

jí-:--- qí-

m0%
jejich opotřebení Loďstvo ruské teprve v roce příštím
musí konati velice dlouhou cestu
na níž pluje rychlostí 10K uzle

Jest uznáváno všemi milovníky
dobrého piva za nejlepŠÍ v trhu
Pijte "METZOVO'' k vůli svému
zdravf

Toloíon HO
ABSTRAKTYza hodinu L Libavy do laage

ru doplulo za 33 dnů denně ura
žilo 105 mořských mil poněvadž

-- VTBOTOVOJE

MET BROS BREWING CO ítV
S M Sadler

Pro stůl
1 7tb and Farnam 1'attersus Blk

použití Padne li do příjezdu
baltického loďstva Fort Arthur

dá před tím generál Stessél lodi v

přístavu uzavřené potopit! anebo

podniknou li výpad zničí je loď

stvo Togovo po případě budou

odzbrojeny v neutrálním přístavu
Nelze tudíž loďstvo artburské po
titati už do ruské námořní moci

na dílném východě
Tvoří tedy ruskou válečnou

moc východoasijskou pouze jen
loďitvo baltické které čítá test
obruěncO čtrnáct křižáka 834
torpédoborefl Nosnoit jeho jest

151704 tun K loďuvu tomu

nutno připočísti lodi které později
z Litavy vypluly a sice křižáky

kryté: "Oig" typ: "Varjiga"

Tí kdož dovedou oceniti výborný stolní nápoj
oblíbí si zajisté naše "GOLD TOP" lahvové pivo

Zeptejte sr nnfi u tohoto Uštu Tel 1326 jest lehké perlici se a řízné a jako jest zdravé jest i

chutné Vyrobeno jest z nejlepšího chmele vybrané
ho ječmene a čisté vody— neníť v něm ani jediné přísa- -

iy jež by byla škodlivá neb nezdravá Není to lacinéČeská lékárna a pošta
pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno z nejlepších
ti kteřiž je jednou okusili stali se řádnými našimi

y Hlavní
sklad

A Kouby
zákazníky

Dodává se v bednách a sice v lahvích kvarto
jenž veze 6500 tun a urazí 33

vých neb paintových Objednejte si u svého obchod
"Noví

iíka aneb telefonem— Tel Omaha 1543: So Omaha bmim ''""uzlů a "Sízurnuud ♦ typu
ka' který nese 3 aoo tun

JETTER BREWING CO vaří a Iahfldl jÍti

KOUTU OMAHA NFÍi115
hořkého
vína

Prodej f vel-aí- m

1 vinalém

!'
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Vyhlášený lékárník pro nejspráv- -

Ililoy Brothers Conější přípravu receptů všeh lé

kařů
VELKOOBCHODNÍCI
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Likéry adoutníky
Old Slilitary Hyo Diamond H Kyu

N B Archer Bourbon

1118 MPnrtinin Nt -- OMAHA
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ELEGANTNÍ A HOJNÉ
ZÁSOKENÝ

srocerní o bctiod

cesta z Tangem kolem Afriky do
Vladivostoku měří asi 13700 moř-

ských mil popluje-- li stejnou
rychlosti 105 mil za 34 hodin
bude potřebovati na cestu 130 dnů
tak Že na Východ dorazí asi v po
lovině března obepluje li Japon --

iko aby se vyhnulo úžině Korej
ské bude ve' Vladivostoku před
prvým dubnem Možno však Že

přeď tím vyhledá je loďstvo japon
aké a že dojde k bitvě Kýchlo
tí jakou ruoké loďntvo pluje dle
úsudku odborníků kotle lodí pří
I16 neutrpí Dojede sice na vý

chod ochableji! ale nikdy ve

značné míře Naproti tomu loď-

stvo Togovo které již devět měsf

cú mělká na lirém moři valně

pozbylo na své dřívější cennosti
Odbosnfci čítají že pozbylo
nejméně čtyř uzlů ze své původ ií

rychlosti Také déla jejich jsou
Opotřeben nele je vsVchoa no

výmí nahradili Ztrácí tím jak
jejích přesnost tak donákní
Japonci nešetřili ani svého voj

ska ani lodí Dá se to snadno

vysvětlili chtěli docílili rychlých
úspěchů jen ty pro ně měly cenu
Proto vynaložili vgechoy oběti

aby dostali do rukou Port Arthur
Nečinili tak protof že by etjbáli
jtbo posádky ve avých zádechale
Že pro zimu Port Arthur museli
míti- - Všechny ostatní přístavy
zamrzají V zimě nemohou upo
třebítí ani loku ani Píceva ani
Dálného Jak vlak zásobovat!
velkou armádu v Mandžursku? Z

korejských přístavů jest cesta
daleká z Port Arthuru však po
dtiiv bylo by snadno dopravovat!
vojsko potraviny i střelivo Nešlo

tedy o efekt podatí Port Arthur
mikadovi k narozeninám ale za

každou cenu dobýti bránu k vlast-

ní armádě kterou mají v rukou
Kusoví Proto i loďstvo Togovo
nešetřilo svých děl ' Kuské dělo-střelectv-

bude tedy japonského
silnější

Velitel japonského loďstva To-

go se osvědčil štěstí mu ovšem

přálo velice Loďstvo své si však
zachoval kdežto arthurského
vlastně není S Makarovecn za-

hynula jeho naděje nezdařený
výpad doe 10 arpaa mu dodal

Togo provedl co mu uloženo

dopravu vojska í zásob a

sevřel blúkádou Port Arthur

Skrydlov velitel ruského loďstva
ve Vladivostoku poněkud skla-m- al

Kožestvenského předchází
dobrá pověst jest chladnokrevný
Velitelé obou lcďtev inad by se

vyrovnalí S mužttvem je jinak
Japonští n'i ořoíci nají své io3Í

bojovali na nich už r 1904-- 95

proti Čioě rŠtf námořnici sotva
vé lodi znají Za Čtyři měsíce

t výcvik jejich zlepší ale Japon

3f!
v ě M09 Jíl 6 illca

filavIONH LINDER velkoobcdodíilk lihovinamiV (thrhnAi iom%n nlinM Spin
vtYlt liitm b)il ricrnlho 'Aixili

má na skladěi trrnift i ur4 jW'i1 Sfira l'ré v
nolí u Řvmttif}tmi trjrltn ncltoukttl
na tiii r jík NH1tUÍ1_ „ - t

íýleCná stará importovaná i domácí vina Kořalky a likéry
a??rtfTfrrrrrvf rr?f rwrwww

35 flzlů- - Tři výpomoctié křižáky

"íW "Doěpr" a "Ttbk"
pak osm torpédovek Celkem

loďstvo na východ plující nesr

187300 tun

Naproti ruské eskadře maže

postavit! Japonsko čtyři paocéřní
ky sedm obrněných křižáka čtr
Diet krytých křižáka a třicet tor

pédovek nebo torpédobořca
Nosnost japonského loďstva čínt

184039 tun I řesahuje tedy
nosnost lodí ruských nosnost lodí

japonských O 3371 tun
Co se dělostřelecké výzbroje

týče ruské loďstvo má 34 děla rá-

že 305 milimetrů Čtyři 354 dva

cet 303 atočtyřicet tři 153 iest
náct iso stoiedesát osm 7&deset
63 ttodvanáct 47 dvacet Šest 37

milimetrových děl Čtyři kulomety
1 stodvanáct dl lehkých celkem

tady 639 kusů děl Mimo to mají
lodí ruské 80 torpedometó —

Japooské loďstvo po stránce dělo
střelecké jest vyzbrojeno: deva-

tenáctí děly ráže 304 milimetrů

dvěma 360 třictí Ssti 303 sto
aedmdesáti osmi 153 řestí 135
iedesíti 120 itodvscetí 75 míli

metrů a třemi sty pltí děly lehký'
mi celkem 736 děly mimo to 90

torpedomety Ml tudíž Japoosko
O 193 lehkých děl oa svých lodí

více než Kusové tito vfiak maji

opit převahu ¥ těžkých kusech

jichž mají 533 proti 431 japoa-ský- ai

tedy o (03 více Kozdíl

to torpedometů o něž mají ja
pooské lodi více na váhu nepadá
Námořníků má ruské loďstvo

10000 japonské 1 1000 mužů

Loďstvu ruskému velí vícéadmí-rálov- é

Rožestvensky Skrydlor
cootreadmirálové Felkersam a

Eoquist japonskému víceadmirál

Togo a contreadmírálové Deva

Kamímura Ilalíba Unju Jama
moto Ka zoka a Togo ml

Ruské loďstvo má o dva obr
oěoce více ml japonslté čtyři z

ruských obroéoců jsou téhož ty

zvláště ale proslulou z r 188! O F C & J S Taylor
- Za jakost všeho zboží se ručí 53

Telefon 1815 Í209 Douglas ul OMAHA NEP
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Loun & Biiilding
uDOOClCltlOXX

v Kee Duilding
31 rok stará a nejatarii ve rořitfi

íinl

půjčky na měsíční splátky a při'

pisuje k dobru dividendy půlletně
při 6 procentech ročně na uspoře-

né obnosy
Wm M 5itfnger tajemník

Houlh omal!iká dMovoa v číale 8'lí

aer4ttl 89

MMeU nxpořlti ptnlx k(i2 I koupil na zimu záilu ulili u

I T PVí-W- n véÍH715 Jlžnf 13ul
la L-4Ě-
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▼ 1 llVj Ti-lefo- n 1U1N

kUiřýí mí na shladí nellepRI uhlí íím íio druhu a Jení ruři vám z to ie
ceny dolb nepřijdou ubrí spIAe že co neÍU7:i futoupnou

1% dohrou a porllrou váhu Jako! I brzkou dodárka se rufí

alASHY KRÁM Česká nemocnice v Crete Neb
Dokonale zařízený AmUt k lřřcní Mch nemocí

tak In oemoestn dmuÚitf Jat opmfeo viinl ripjnovíJlímf Mtrrijf a aparatf
D na}lpiil)0 oietřeoi-Nerii- m ní jmu 1] p1") tmktvh uh

oa JIŽ atraoa mláta vlastni krajaol

Oriitř-- Í Iiuncilovó
tttlo i344)Hnl 13 ttl

Najvětii t&aobjt naas vlatto druha

OMoek iiUmfi lanek a vftbee vlaho ro
# obor tento spadá

Ceoy levnljiC nel kdekoliv Jinde

ZfMitní pozornost se Třnujo lícní triech žen- -
aktb nemoci rakoviy a nemoci pranďb

Ritonam&S m pHj"t nnb T luliílch Hpl?ti porada odlil t4t poitou a lílir
Jal Ur Brutřm pífp a] rm(J Vyplit vpM ad podrobná a doplltc ai

pro dot inik Cnl viio budn udAlnao Jwfc d mi nffmn I' II a léky i itllou
foto Jeat první (tmui n mo nlcn r Anfrc a emocol Jnou poctu a larnl Obtlou-la- al

tak ! dufcéiat mmlja aty iWJníril
O Mrobnoaii plité na firIJ- -K Dii K1BEL 11 BREUEK CrHa Keb


