
který stát balkánský činně vystou
pí v zájmu ochrany svých krajanů
v Matedonsfcu když Turecko ne
může aur b nechce zj?Joatí pořá- -I ZE ZÁMOŘÍ I
dek

' ohromného návalu publika

Válka Ruska s Japonskem

- vfínnlý čtvrtek odpoledni
navrátil o p L L Koítoryz 1

Corpus Chriftí Ttx„ i jak ná-

mi sdělil byl s výhtem tímto
úplně spokojen Přivez! sfeebou na
ukázku zeleninu vSeho druhu v

ikolí CofpiH Chfíilí vypěstovs'
wti a dl náii též na koit o kur

uy á'it hlávkový mrkev íazole
nové brambory cautaloapy

řet-kvíč- ku

a rádi doznáváme ža oim
vln velmi dobře chutnalo Díky)

- Oblíbený český řezník p V

S Hendla vykoupil předminulý
čtvrtek podíl svého společníka p
Bindera a povede nyní obchod

započat Uyl ve Vídni soud a man
želí Kleinovými obžalovanými z

loupežné vraždy 7oltého sou
kromoíka Sýkory Vražda byla
spáchána příšerným a děsným

K očekávané námořní bít vČ do

pooci jsou neobyčejné" činní v

opevřlování okolí Kaíjuanského i
jiponiká obhajovacf čára zdá se

býlí blízko veiaic &achadzí a

Sjaonské
Dle prohiáficnf gen LínžvíČe k

americkému dopisovateli spoj

sud ncdofilo KoiJZestvensky z

způsobem Manželka Kleinovaopatrností bezpochyby vyčkává
ořííezd tffctí eikídry vedené adrni která udržovala již del&f čai se

starochem intimní známost jejrálem Nebotjatevem v Čínikém
a Toko jak au zdá jeví tisku dvč setniny Japonských vy

M

hrozně malou chuť k útoku na zvédača přimčly prý gen Kúro

vlákala v ustanovený Čas do svého

příbytku a tam jej zavraždila na-

čež dala mrtvolu do pytle zalila ji
a vložila pytel s obsahem do ote

1AIIA
V neděli V ZiJO liod O Jpo

lednu skoMl v obydli svémč 121 1

Píi-rc- ul Huý 0'taduík cnažnký
Jan lícímni Stonal pouze asi

inMc trpě ziduchou a chorobou
ledvin a ač choroba jeho byla váž

oá přečti UÍJéld nadíje íu nu

jcfeiě pozdraví Než ku kon
ci minulého týdne stav jeho zhor
til s tou 'měrou Že skon jdo
očekáván byl každým okamžikem
V neděli ve 2:30 hod vydechl na

posled obklopen jsa Členy své ro-

diny a svými přáteli
Jan iioíman byl teprve 51 rok
stár Pocházel z Mězolzc Okres

domažlický a v 18 roku stáří své
ho přistěhoval se do Ameriky a

sice nejprve do Wísconsínu Po-

zději odebral se na západ byl
několik let pasákem a před více

než 20 léty přistěhoval tic do

Omahy Po několik let byl hostin-

ským a jsa povahy nanejvýá bod-

ré zinkal si zde mnoho přátel S

chloubou zval se "Hulákcrn" Než

jako mnohý jiný přík-- i on o svůj
majetek a když vzdal se Živnosti
hostinské chopil se statečně prá
ce a poctivě staral se o svou rodi

patkina k ústupu celou armádouruikou eskádru neboť po jeho sám Aby odkupnlky tvé v kaž-

dém ohledu uspokojí! doplnil ne
od Mukdcnu Línfivíč tvrdí žloďstvu není nikde ani památky

že Toko má před ruské vojsko u Mukdcnu foraženo vlracl knoiky Mrtvola byla te
neděl nalezena jen zásoby v oboru řeznickém ai Jest patrno

tímto ruikýrn loďitvem rcsDekt Incbvlo a ieho oohroma Žc orv bv prve za několik
uzenářském ale i v oboru grocer

neboť jeat dokázáno že jest vý ním Zboží jest ncjlep&í jakosti
když hnila a tířila nesnesitelný
zápach Ztlím vražednice se svým
manželem z Vídně odjela Dlouho

tcčnČ vyzbrojeno a že má nadícné
a c?ny mírné Navštivte pana

: a dobré mužstvo Námořní kon Rendlu a přesvědčíte se Že nikde

výhodněji nekoupíte
atruktor ilaskevic vyslovil ae o

loďstvu k dopisovateli chicaffakó

"Daily News'' takto: "Mohu

nebylo po nich nalezeno stop ale

posléze byli přece vypátrání pa-

řížským tajným policistou a na
žádost rakouských úřadů zatčeni

dopraveni postrkem zpět do
Vidně

la 'anglickým tiskem přehnána
V tom čase kdy dal Kuropatkin
povel k ústupu nebylo jc&tě nic

ztraceno
"Co ae mne týče'' vyslovil se

Liněvič v rozhořčení k dopisova-
teli "nebyl bych nikdy ustoupil
Vím že je nyní snadno kritisovat
co se stalo ale vzdor tomu opa-ku- ji

jcStČ jednou žc bych byl

nikdy neustoupil
Kadil jsem Kuropatkinovi aby

jistotou tvrdili ž loďstvo Kodže

— Jak se nám sděluje odbýván
bude vc Čtvrtek dne 18 května
večer v Sokolovně řecko římský
zápas mezi p Prant Hůžíčkou

" stvenského jest ieptí než Togovo

Vykonával jsem dohled na loďstvo

to pří vyzbrojování pancéřování teským champiooem z Chicaga a

p Emilem Klankrm bývalým so- -a umísťování strojů a znám záro
t omažsklm policistou SoupeřiPojedeni znovu

Pojcflo h námi
ven loďstvo logovo Uyl jsem v

utkají sc třemi náběhy a vítězem
zastal v prfismyku Tajském a zfl nu Poslední leta zaměstnáo byl

lodčnicfch v nichž japonské lodi

byly stavčny a mohu říci že nejen
bude ten který protivníka dvakrástali jsme tam nijaký čas Mohl v dřevařské ohradě Chicago Lum

pancéře ale i díla a stroje ru tam zůstat! jefite ďéle ale z n£ja ber Co Není pochyb) Že by
akých lodí jsou JepSí kdežto kých příčin uznal za výhodnčjíí se byl ksajan nál při své eoer

gii domohl postavení lcp£íhokdyrychlost jejich je stejná a loďmi ustup a průsmyk jsme opustili
Jógovými veškeré mluveni o

Ústup ruské armády nebyl úpl by nebyl ztratil sluch Zanechává
zde zarmnoucenou choť a 7 díteknou porážkou čehož důkazem

Š fa
rychlém připravení lodí baltických
pro válečnou službu na dalekém

jest ze uyio nase vojsko zreorga- -

oisováno v dobo kratší než v mě
4 chlapce a 3 dcery z nichž nej
starlf čítá 20 nejmladfiíG let Ze

snulý byl zakládajícím členem Tá

východě jest planý žvast Jádro
baltické eskádry bylo hotovo již

I tehdy kdy byla zbudována první

Vficm těm kdož přífitího výletu
na jih súčastoíti ae hodlají ozná
meno budiž že vlak vyjede z

Omaby v úterý lO května ve 4
hod odpol z Union Depot a sice

drahou Kock Island Cestou tam
neb zpět zastavit! se můžeme kde-

koli což řídit! se bude přáním
účastníků než ss v£í určitostí za-

stávku učiníme v krásném San
Antonio největ£ím to městě Te-xss- u

které pro tvé zvláfitnosti a

typický ráz vyznameaává se mezi

městy jihu Do Corpus Chrístí
cíle to nafií cesty přibudeme ve

čtvrtek večer (18 května) a tam

sici ťrvni armáda reorgamsace
neměla zapotřebí jenom druhá a boru Ncbraslač 4771 Moderních

Dřevařů a byl pojištěn na J5 1000
eskádra tichomořská již stihla třetí První byla v úplném po

te na zrrn položí Soudcem bude

[i in Urfldwín z Omahy

— V sobotním zase Jáni okresní

rady byl Dr Louis Svo
boda okresním lékařem na místě
Dra Lcea Úřad svůj nastoupil
Dr Svoboda dne 1 května V

téita echůzí zrnko byl kontrakt
Omiíha Coal liay and iiuildera'

Supply Co ježto bylo zjištěnoŽe
oSidila okres na váze nidí doda-

ného na rozkaz okresního jednáte-Cilasmsn- a

Zároveň nařízeno
okretsnímu klerku Drexelovi aby
vypjal oíícriu na dodávku 75 kar
uhlí jež bude muset být dodáno
po půl tóně a toně Nabídky ote-

vřeny budou 6 května

- PfťliSTílIOVAN Známý
čciký lékárník v Emil 'Čermák

!

t pohroma v Port Arthuru Pouze řádku jefité po ústupu" Pohřeb zesnulého krajana odbý
ván byl včera odpoledne na Ná

í lodi druhé třídy byly vyzbrojeny V případu Gríppenbergrověpo
rodní hřbitov V domě smetkůstavil se gen Liněvič na stranu
shromáždili se mimo cvičící Četu a

Jedinč v čem Jdou baltické lodi

f'' slabSÍ nežli loďstvo Togovo jest

technický výcvik mužstva Pakli

vfiak admirál Kodžestvenský své

Kuropatkinovu
členy Táboru Nebraska četní přáHrabě Okuma vůdce japonské
telé a známí aby sc rozloučili sezdržíme se tři neb více dní Zdepokrokové strany a bývalý zahramužstvo během plavby k daleké
zesnulým sousedem a přítelemmezi jiným prohledneme si dúniční ministr ve své řeči v Tokiumu východu cvičil má Togo malé Pánové S L Kostoryz a Dr Iikakladně pozemky v české osaděpřednesené prohlásil Že obnášelyvyhlídky na vítězství"

navštívíme některé farmy v okolíjaponské ztráty od počátku války pronerli dojemná slova útěchy
domě smutku i na hřbitově a čeHušká eskádra jež zakotvena kdo již mnohý vývin a pokrokna raněných a nemocných asi

i byla v Karuranské 'zátoce pb ská hudební kapela vyprovodila300000 a mrtvých že jest asi ozuamuju tímto ct obecenstvu žepatříme Dále můžeme si tu par
50000 mužůsvém připlutí do Čínského moře

V na naléhání francouzské vlády
mekem na more vyjeti ryby pro
zábavu chytat! koupelí v mořské

přestěhoval lékárnu svoji z Č 1262

jižní 13 ul do nových vlastních
RUSKO1 přístav tento opustila ve středu vodě do sytosti užít! a jiných zá

bav dle p'ání a času si dopřáli

místností v č 1264-12- 66 jižní 13
ul kde jako kdy dříve ochotně a

i minulého týdne večer aby 1'ran Car udělil ve svém potdcdnlm

pohřební průvod skoro až k via-

duktu na již 16 ob Učinila tak
z úefty k zemřelému zdarma Na

hřbitově po pronesení krásných
řečí vykonány jefitě spolkové ob-

řady načež rakev s tělesnými

spuSiěna do hrobu Od-

počívej v pokojil—Hluboce zar

úkaze poddaným úplnou svobodu# cie nedostala se do sporu s la levně každého obslouží 30x1Zde budiž připomenuto Že celá
tato přímořská krajina byla až doponskem a toto nemohlo požádat! vyznání víry a dále slevil rolníkům

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiniiiimnoho milionů dlužných daníapojcnkyoi svou Anglii o pomoc nedávná držána bohatými dobyt
udciii mnotio rada a Hodnosti a kán a proto veřejnosti zůstala I Cliceto ll alivvaSe obydlí vyhlížela

3 ojflt úliiuriiio obruťto so Jen ua
Loďstvo mělo potravin asi na 6

měsíců Před odjezdem zaslány uveřeřejnil dlouhou řadu povýfic moucené rodině projevujeme upří-
mnou soustrasťl

uzavřena až do přítomné doby
kdy nová dráha St Louis lirowosní úřadníkú do vyfiSÍ hodnostníadmirálu Něbogatovu v indo- -

třídyčínských vodách rozkazy kdo se ville & Mexiko krajem prorazila — VSeaokolské slavnosti v ChiNa 1 května při arážco kozákůmá a eskádrou KodŽestvenského Nával osadníků do této zdravé
cagu súCastoiii se sokolovo rrspojiti Týž polapil nakolik ně a dčinlky ve Varšavě zabito bylo bohaté a krásné krajiny je veliký Křeček H Procháska od Til31 o&ob a mnoho jiných bylo po

W Miilélto
808 Hlckory ul Omaha

Jonž v oboru vylopovflní a barvoní
mil velkou zkuAnnoNt ťolltlrovitní
(pi)IÍHli) plnn a dralidbo ndbytku
víiiuju zvliiAfní pozornoit Umt to
jeho ioclnlltou — Za vuíktirou
priícl iiejl5j ručí čelná a velice
óoelivftlnit odporuoní ilMvAftfeti

jeho zitkiirilliri ÍWlf

meckých lodi vezoucích náklady a proto ryciiiý pokrok jejl je 1 za
raněno To atalo so na ulicíchrýže z Indie do Japonska Jed Sokol Omaha a Sokolové Ši-

mon Koltůek a Pr Brodil odjištěný Každý cent v pozemek
Železné a Jaro&inské kudy táhli zde uložený je moudře uloženýKde ae nyní eskadra ruska na

Podp Sokola TyrS č tdělníci a rudými prapory v Čele
1 lézá to nelze zjistili Do Ilong neb v krátkosti značného prospě

chu přinese těm kdož v čas jedKdyž ae na rozkaz velitele vojskakongu dorazil vfiak jeden parník — Panu St beránkovi chvat
nechtěli rozejití tu došlo k sráž uali Cena lístku z Omahy do ně známému českému lékárníku nimi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih iiiiiiiNiiiiiiňljehož kapitán sdělil žn 50 mil od

Kamranské zátoky potkal ruské ce v niž zahynula cela rada de! Corpus Christi a zpět bude pro daří se ni jihu znamenitě Z Cor
budoucnost #3255 což je polo Louis líorkapus Christi Tex zdolal nám doniko uncu na to naplnily se

vcŘkcré ulice davy lidí a později vic pravidelné ceny Kdo touží
loďstvo a že paluby křižáků napl
něny byly uhlím na velikých hro
madách To bylo ve Čtvrtek od

juhuici z kterez smo seznali Ze
strhla se srážka mezi dělníky a

český právník a veřejný notářse pan IJeránek učí pilněpo novém domově aneb dobrém
uložení peněz v laciné pozemkyvojskem na ulicích Zlaté a So

poledne Dva ruské křižáky při 1)11 N Y Iiro llblir Oiiinlia
snové v níž zabito a zraněno měl by výletu nafieho se súčastnitblížily so k onomu parníku žasl

vily ho a vyptávaly se na národ bylo 20 osob WiŽSí podrobnosti na požádání
Mimo Variavu udála se malá zuřilo S L Kostoryznost směr cesty náklad atd

výtržnost v Lodži kde zabiti byliLoďstvo se prý připravovalo k Kjii So 14 St Omaha Neť
čtyři dělníciodjezdu na říré moře

JUKOUSKO-UM- l KSKO Mějte se na pozoru před vlhkoNa aoufi! u Kitinu Oyama učinil

pokus n obejitím Linévi£ehodlaje

Česká nemocnice v Crete Neb
HuUimlo zut íaeiiý 11 n t u v k Uhwl vict li iieintieí

OnInv lukt oiíitthtil vDhiiiI uujmivíjliml „troll mr4ty tnk lu mi uvtíitHtnjlll iliU-n- o

iiiijli'i9iln) (líiiiřiml-Ntuiior- nl Juu pud ivf íilí('li i t hiv ittili--

!Žvlií6lní iooriuNt mi vřiniju Wmi vftnrli řvii-sky- eh

luuaoťt rukovhiy a nrunn l prMtifch
Kilu mkiiiAIo Kinu pfljnt lifli V Idlif ii'ti iHmili'rli te iiorNiM Uiltll I" imiIIhu h Mhy

JmI tr llnmer utni Fltirvu) ki ntsílitll - VypMm íl in (utl Hiilruliii ilnm i
lni iliitíitlU l'U vám budit iiISIimiu )nt( lni ukiimiu toky tittluii

Ministr zahraničních záležitostí
ho odiiznouti od Vladivostoku

stí která i rána i večera na jaře

panuje táž přivodí snadno revma-lismti- s

Zaopalřte se lahví St
hrabě Goluchowski odejel dne

ale pokus ten se mu následkem a8 dubna večer do lieuátrk ku

bdělosti Lialvifiovy nezdařil Jakoba Od kterýž ho vypudí aťschůzea italským ministrem xa

Později ruské vojsko postoupilo hraničním sinoreiii Tittonlm jest vlhký aneb akutní rotu jimt iirvnt fifck iinuiioiiiiiw ¥ aiiii i' iiiiMiiMiui jou uvil m uii oomott
ícitl Uk Uti ilok4itť iiiiuilm ty vvíilíi'iiliiil

Vídenský Zit se dovídá žu byli (I o(lrthiiotl Uta ih ÍUlUtiloi DII KAItlI It Illtl II It V niv b
na pravém i levém křídle jakož i

ve středu sa Hipinghai a ruské aatčeni v arisbrodu na hrsiiclclt MáUy Dra Hltí t Netec
stinko bulharských čtyři ntaci dou- -

lit revolucionáři ostrojení od i' CLokmH ve čtvrtek 4 května teoioitH pum)ALBUM 50hlavy k patě ibraněmi vleho dru ve a hod odp riůwil' OMIl v sotiotu ft kvílná v 1Ihi tfrul měli u sebe též jiilé
mnolitví pum a v kapie jednoho hod odp UapořiUlnl ANTIIONY I M1UA

RklíitJbii třcliio pímd )'t lehká vitk MtuUifl rAiem slutímnateieti seiuam hodnostářů ku ré

i 'A předal stráže stoji dnes vo íormě

obráceného pnlmčríce jehož levý
r
j

vir tojl a Centudau které jto
4
JmoucT a silně bylo

4 Jimi up# )

VsIiIbuwui ku přiruiené polose
místa a vojskům nepřátelským
proti soltě stojícím jct luiuoluo

vykonivati obiírnou slulbu malý-

mi oddíly a iiiobtfrkii se muirjl
vydávali vMIÍ itory aktádajh A st
a vojtka pHího jfjdnho dřin

% stlrlfictva kleté by vMII siluti

mohly vsdjmviti ufiplítli Ja- -

lahodící tak h Ivull jptlitu knUtu cnki h Uuí Nic takového

Utud vydánu itobylu—imil ičmibi 6i pUnt iul Jni tťl tiálfdujUít
chtěli sptovouit ib svil iiies!

nimil byli vickni členové mbko
macedoniklitu výtioru v Mt ltriuukuti ihI Tvtiitum KUttih J4 tMitl itli'kn hulit rliu ItlUout Vá

VtlumhUt v pondřll 8 května
8 hod večer
IV Víi£íhÍ4 v úierý 'j květn4 v

hodin večer

I' iUmtr v m díli 14 května ve

hod odpol
I' 'MjfíK Neb j obmytími

hradě Hit volky tioiuu iKttiHi Ull tu a iiti"iul it Vxhtty Nu i'illiéu
ltoií „t dukm N llllt Itvimlliik Ittt látk HtftUI"U
llxiu t i II ly til4' 'n lfly ilu ly Vvi4 tiola yl U'l-ltSt- ié niMkTurecké ntuimy dutudiuptu'
}ll 4 tr kun 4i uhSU fMiw T'M jit-i-- i ht mni

luul Wttul Jtusfc iuvb lumliiHik {! AINm lei liit fy um i man vraitirui v (via

cdoiuku dotáhlo kué míry U přednálk na Hobutti 1 1 května
L MAREŮ ciíffiSÍAVfov Hakousku pattujo obava ! ně I Určitá iptáva podána t u la pliltě


