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Veškeré zprávy z dalekého vý

chodu nasvědčují Ze rozhodná
námořní bitva mezi loďstvem ru

ír Bkyra a japonským moze se

strhnouti každého okamžiku —

Na bojišti v Mandžursku Žádoé

změny

? Angličtí námořní experti jsou
toho náhledu Se k bitvě ruské

eskádry b loďstvem Togovým

výhodné-
- t položení že

všechny vůko esty mohou býti

ruskými výzvčunými loděmi lehce

střeženy Dále oznamuje se Že

od loďstva ruského odeslány byly
tři křižáky aby provedli diversi

proti japonskému pobřeží a tak

odvrátily Togovu pozornost od

hlavního loďstva ruského

Ze Saigonu se oznamuje Že

jeden z lékařů ruské nemocniční

lodi ' Orel" se vyjádřil že jede
baltické loďstvo do Vladivostoku

Ježto byly ruské lodi posledně
viděny v úterý jsou mnozí v Lon

dýně toho mínění Že snad změnil

Rodžestvensky svůj směr a to
možná k východu Jinak jak se

myslí musilo by být jeho loďstvo

opět viděno kolemjedoucími par-

níky
V Tokiu koluje pověst' že

f
při-

bylo do Vladivostoku pět podmoř

v

loupežím na nichž bral podílu
Čtyři spáchány v South Oma-

ze a jedu v Omatct Ncjcenněj-Šle- h

zpráv však o spáchaných lou-

pežích a o skrýších v nichž lup
uschován lotalo sc policii od

Nistla jenž úplným vyziáním svým
chce nepochybné dosíci zmírnění
trestu kterýž jej očekává V mi-

nulých dnech měla policie plné
ruce práce se svážením lupu a s

vydáváním věcí jich majitelům
Není nám možno pro nedostatek
místa vyčisti všechny loupeže jež
mladí lupiči spáchali a podotýká-
me pouze Že cena uloupených
předmětů odhaduje se na několik
tisíc dolarů'
Včera ráno dostavil se na poli-

cejní stanicí poštovní inspektor
Sinclair aby se přesvědčil zdali

by náčelník tajné policie Dunn

nepřenechal vězně Nistla strýčku
Samovi k potrestání a když k

tomu Dunn ochotně svolil ode-

bral se Sinclair do South Omahy

aby si zabezpečil vydání i L J

Hossmana kterýž v pondělí i se

svým soudruhem Weberem odká-

zán byl pol soudcem Kingem k

distriktnímu soudu k zodpovídání
se z 5 loupeží Včera ráno byly

vydány zatykače z úřadovny spol-

kového distriktního návladního na

Nistela a Hossmana kteříž jsou
obviněni z oloupení vládni pošty
Zločine toho dopustili se dne 31

března vniknuvše do lékárny J A

Roedera na 33 a Parker ul' kdež
nalézá Ke též poštovní stanice

Lup jejich obnášel £40 a zimník a

v peněžním obnosu nalézalo se též

1504 jež náležely strýčku Samovi

I OMAHA
♦#♦♦♦♦♦§♦♦♦♦♦

Smřlt lupift polapeni

South-omažsk- é policii náleží zá-

sluha že se do rukou spravedlno-
sti dostali tři mladiství sice ale

nanejvýš odvážní lupiči kteříž po
dlouhou dobu již byli postrachem
klidných občanů omažských i 80

omažských Loupežíjež spáchali
jest řada nekonečná a jen zvlášt-

ním okolnostem lze děkovat! Že

lupiči ti nestali se též vrahy Žel
Že jedním z lupičů těch jest též

krajan sotva igletý Guy Nistl

jenž teprve v minulém září se ože-

nil a kterýž bydli v č 300 Jack-so- n

ul vOmaze Jest synem vá-

ženého krajana a starého osadníka
omažskčho p Václava Hnízdila
Starší syn pana Hnízdila zastřelen

byl před 12 lety Danem Tborap-sone- m

jinak Ryanem kterýž ukra-

dl v obchodě obuví na 13 a Par-

nam ul kdež byl mladý Hnízdil
klerkem pár střevíců

Minulou středu v 10:30 hodin v

noci zpravena byla

policie že tři muži počínají si na-

nejvýš podezřele u obydlí na F
blíže 24 dl a že mají oa obliče-

jích černé škrabošky Kapitán
Shields a policista Lowry vsedli

ihned do kočárku a jeli tryskem
na místo udané S namířeným
revolverem kázal Shields překva
pěným lupičům aby zvedli ruce a

skoro v témž okamžiku chopil se

jich policista Lowry Když lupiči

'

f

zprávy pokud se nesrazí s ne-

přítelem
Do Port Said v Egyptě došla

15 dubna zpráva že pojede suez-ský- m

průplavem v červenci nebo

srpnu páté oddělení druhého paci-

fického loďstva pod velením

Vesaraga Toto od-

dělení bude sestávat! z bitevních

lodí "Car Alexander II" "Sláva"
a "Pavel I" obrněného křižáku

"Pamjať Azova" a křižáku druhé

třídy "Admirál Kornilov"
Ruské vojsko podniklo zdařilý

výpad proti železnici u Kaijuanu
20 mil severně od průsmyku Tie

Dne 13 dubna datovaná depeše
od generála Lineviče Čioí o tom

následující zmínku: "Naše jízda
zničila 9 dubna Železnici a te-

legraf u Jakutzu Kaijuanu a

Čangtu a dne 10 dubna přeřízla

telegrafní dráty nedaleko Ka-

ijuanu"
Generál Linevič oznámil carovi

může dojiti každým okamžikem
Útok zahájí Japonci a sice tako-

vým způsobem Se budou Rusové

překvapeni Náhled ten se zaklá-

dá na depeSích došlých z Tokia a

jiných přistává východních Jeden
námořní důstojník brítický pouka-

zuje na to Že již musíbýti loďstvo

Kodžestvenského blízko jižního
cípu ostrova Formosy a Japonci
mohou zahájili útok na ně spinou
silou
Dne 15 dubaa došel ze Singa-por- e

do Londýaa telegram že

parník Marmora náležející Penin-ula- r

Se Oriental Steamship Co

spatřil 3 dubna pět bitevních lodí

ruských na 8 stupni jižní šířky a

9a stupni východní délky plující
k úžině aundajské Význam této

depeše spočívá v tom že naivěd

čuje že se podařilo admirálovi
Rodžestvenskému Japonce obe

ských čluod z Ameriky Křižáky

"Gromoboj a "Rjssia" jsou při

praveny k opuštění přístavu
Americká celní loď oznamuježe

viděla ve čtvrtek večer u Manily
válečnou Joď a dva torpédoborce
Myslí se že to jsou japonské lodi

i

V:
f ijež číhají na britický parník "Car

lisle" vezoucí ruskému loďstvu

etfplivo

že jeho voisko zahnalo 14 dubnaV Petrohrad mluví se o ná
ř

mořnf bitvě na Čínském moříIstít Patroě olulod Madaaaska- -

seznali situaci vrhli se zuřivě nnepřítele z okolí Ilečimu 10 mil

východně od Páoši Jiné odděleníJedna z pověstí těch praví ŽeJiTě ta nemrve k vvchodu abv se policisty a rozpředl se krutý zá

pas Shields držel jednoho a Lowjež táhne severně od Siogktogubaltická eskádra ruski potopila
napadlo nepřítele 5 mil jižně oddva britické křižáky v domnění ry též jednoho muže když v tomz 6Ž10 mezi Sumatrou a Austrálií

a sice nejspíše Sundajskou mezi Pačacu Jinak se situace nezměže jsou japonské Tyto sensačn třetí lupič vrhl se na Lowryho

Trest na oloupení pošty jest I5000
pokuty neb vězení od jednoho do

10 roků aneb oboje Bude li se

však moci lupičům dokázati že

použili revolveru a vzali peníze

poštmistrovi vyhrožujíce mu smrtí
mohou býti odsouzeni do vězení i

na 20 let

nilapověsti povstaly následkem nedojihovýchodním cípem bumatry a chtěje tnu soudruha svého vyrvat!
'

'Dále oznámil generál Linevičstatku depeší od Rodžestvenskéhoostrovem Javou Japonci kteř a v tahanici zmocnil se klacku po
licistova Dříve však než ho mohže narazilo 10 dubna oddělenív posledních několika dnech Odbyli jistě o pohybech ruského loď

ruské jízdy na oddělení japoncůstva dobře loíormovám toustfe okamžiku kdy odplula nemocnič lupič použiti přispěl Shields Low
kteří měli obsazený vrch jižně oddili následkem toho veškeré loď ní loď "Orel' ze Saigonu bylo rýmu na pomocnčeŽ se dal lupič
hory Gaošanu Japonci byli nutelegrsfní spojení 1 eskádrou ru na útěk Shields vypálil za nímstvo svoje blízko ostrova Javy ale

zatím Rodžestvensky směr plavby cení ustoupili několik ran avšak netrefil hoskou přerušeno Admiranta ne

očekává dříve zpráv než až budezměnil a propluv úžinou Mala

— Lehkovážným spůobem při-

vodil si nebezpečné zranění 3oietý
Daniel Foster bydlící na 5 a

Izard ul Nalezl železniční torpé-
do v hromadě smetí a minulou
tředu v 5:40 hod večer chtěl jo

V témž okamžiku uslyšel Shields

klapnutí revolveru za svou hlavouckou kde neměli Japonci jedin
Český kostel zničen požárem

[Naíe ndéletiíJ
Uolivar Mo 16 dubna

svedena bitva a rozhodnuta Rod

žestveosky alespoň" dříve telegra
íovat nebude pokud Japonce ne

za a obrátiv se spatřil že ho lupičlodi octl se tak Japoncům
zády jejž držel inŽÍ se zastřelit! Nežunes odpoledne vypukl onen z

porazí Bude-l- i sám poražen tu rána nevyšla Na to se lupič snaVe zprávách jež obdržela adrni
rozseknouti sekerou Pojednou
torpédo vybuchlo a střepinami vy

neznámé dosud příčiny v českém
žil bhieldsovi vyrvati a teprve porahu 15 dubna v Petrohradě katolickém kostele v Karlině 4 raženo bylo Fosterovi oko a spů- -tuhém zápasu dodařilo se Shields

bude telegrafovat Togo

Je mnoho důstojolků námoř

nich kteří nevěří že se Togo od
Saigonu nečiní se žádné zmínky míle jižně od Bolivar Budova

lehla popelem do základu Škoda ovi lupiče přemoci a jej povahtio nějakých raněných na palubě 1 '
i

80 heny mu těžké rány na čele a v

obličeji Policejní lékaři ošetřili
mu rány načež Foster dopraven

hospitálnf lodi "Orel" jež tam kryta pojištěním Budova pojiště
Na to mu vyrval revolver v zápět
však napaden byl velkým psem!na byla na i6oo vnitřní zařízenízajela Patrně nacházeli se na o

pouze nemocni Loď "Orel'' opu
patrolním voze do nemocnice

hodlá ku svedení bitvy Japonci

prý jsou tuze opatrní než aby se

vydávali v nebezpečí přijít o celé

loďstvo Náhledem jejich jest Se

kterýž kousl Shieldse jenž ležena £400 L W Dongres
držel zbůjníka několikráte do čelastila Saigon co nejrychleji když

t
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— KOVÁŘSKÝ DĚLNÍK hle a jen s velkým křikem podařilo senaložila tam rázné zásoby a při bude taktikou Togovou vyhýbali

sv Josefa kdež byl podroben
operaci Z očního důlku vytažen
mu byl kus plechu půldruhého
palce dlouhý a palec široký a ži-

vot Fosterůvjest ve vážném ne

Lowrymu psa odehnati Když sese rozhodně bitvě na Širém moři dá místo v městě ueb na venku

Adresa Jan Vondráček 4M N
pojila se zase loďstvu Kodžestven
ského jež na ni kdesi u pobřež spíše podnikne více nočních úto "policisté chystali nastoupítúie za

tčenými muži cestu na policejnrth St So Omaha Neb 38kačekalo ků kterými bude hledět uvésti
bezpečístanici vypálena byla na ně z temOčekává se že se admirál Togo — V pondělí překvapeni jsme

noty rána a kule letěla nedaleko'pokusí zajmouti nemocniční loď
— Ve čtvrtek ráno pokusil se
sebevraždu v Midland hotelu

ruské loďstvo v nepořádek a lodi

od sebe rozptýlit! aby pak měl

příležitost udeřili na ně jednotlivě

J

í "1byli mile návštěvou p J J Lan
hlavy Shitldsovy Teuto vypálil"Orel" protože se dopustila po gera z Wilber bývalého konsula G L Brown studující lékařství(éž několik ran proti neviditelnéMi se za toa spíše je potopit!- -"' rnfipní mezinárodního zákona tlm v Solingen Zvěděli jsme že pan na jedné zdejší kolleji Požil silmu útočníku kterýž se dal konečže se Toeo chystá k útoku naže připlula do Saigonu za dvojím Langer bude cestovali pro firmu
ně na útěk Cestou na policejníruské loďstvo Tato domněnka Bratří Heřman v Lincoln Neb

nou dávku cocainu a jen rychlé-
mu přispění Dra II L Arnolda

účelem a sice předně aby dopra
stanici objevili policisté tři bicyklyse zskládá na zprávě že japonské největfií to českou firmu ve Spoj děkovati může za své zachránění

vila nemocné na pevninu a za

druhé proto aby získala informa na ment lupiči přijeli z Omahvparoplavební společnosti operu- - Státech Mimo velko --obchodu
vlastní Bratří Heřmanové továrnu

Pohněval se se svou milenkou ježPo přibytí aa policejní stanici bylace oro Rodžestvenského Tento lící mezí japonskem a Amerikou

hodlají zastavit! plavbu na Ti est rozhodnou nepřítelkyní py- -ihned uvědoměna policie omažskána "ovcralls ' a pod Přejemedruhý účel je porušením meziná

rodních zákonů týkajících se ne aby pátrala po uprchlém lupičipříteli Langerovi všeho zdaru)chám moři protože se má za to

že je už ruská eskádra na Tichém

tváni zvířat za živa a když vzdor
všem prosbám i hrozbám jejím ne-

vzdal se Brown této své libůstky
lodí Zatčení lupiči dali si nepravá--— Naši krajané neměli by za

Mi pomenoutiže FRANK BREN jeDle náhledu německého námoř
oceáně Také se očekává Že za-

staví plavbu Formoské paropla
dala mu konečně kvinde Ztrátajména avšak později "kápli bož-

skou" Jsou to aoletý L J Hoss- -
nlho úřadu nachází se loďstvo diny česky expressik vas nefen milenky působila na mladíka tou
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polehlivě přestěhuje ale i jinak
vební linie pokud nepomine ne-

bezpečí že oy mohl býti některý
admirála Rodžestvenského nedále měrou že se odhodlal k sebevraž

man jehož rodíce bydli na larmě
blíže Excelsior Springs Mo amůže vám posloužili Má vše za

parník japonský lapen Rusy TstoAko ostrovů Cuyos 80 mil jižně ad

fjipínského ostrova Mindoro aby

dě Brown oddán byl požívání co
cainu již po více let Byl dopraven

kterýž od 16 březoa bydlel vízeno tak že i ty nejtčŽŠÍ před

měty může dpvážeti Kdo jednouzpráva vede k domněnce že se

blíží ruská eskádra k jižním břeV naložilo tam uhlí a učinilo pripra do městské věznice ježto byly o- -

iž jakoukoli práci svěřit Franko
bavy že se opěrpokusi o zničení

Thurston hotelu v Omaze a asi

34letý Frank Weber jenž bydlel
v č 2710 jižní' 19 ul v Omaze

Konečně podařilo se omaŽským

hům Formosy a buďto pluje úžij vy pro poslední část své dlouhé

í nlavby Ostrovy Cuyos náležejí ví rád při každé příležitosti slu vého životanou Formoskou nebo do Tichého
sice Spoj Státům avšak za třímí

oceánu Proč vymknutí zanedbávat!tajným zatknout! též Nistla a tak
celé nebezpečné trio ocitlo se zaAdmirál Rodžestvensky před

žeb jeho vyhledává neboť on za

svou práci ručí Na bližší podrob
nosti ptejte ae v č 1263 So 14ti)
Str aneb v hostinci Francia a

Vávry 36x4

dyž každý vf Že St Jakobs Oel
lovou hranicí oachází se dosti

dobrých míst pro zakotvení poně

vadž půda jest tam dosti tvrdá a

mořt hluboké Ostrovy mají tak
svým odjezdem z Nossi I3ay te nejhorších případech rychle amřížemi Nejprve přiznal se Hosa-ma- n

south-omažsk- é policii k pětilegrafoval že nepošle dříve žádné jistě hojí v


