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rou že smrt jeho očckáváoa byla

každým okamžikem Jan Spěvák

byl 40 roků stár a pocházel z

EleŠda stolice ztolenské studoval

gymnasium v UífUké Bystřicí
kde se vyulil sazečtví Po tyučen(
pracoval asi 6 roků v tiskárně
"Národních Noví i"v Turínském
sv Martině a pak v tískárněNá
rodních Listů'' v Praze Roku

1887 přistěhoval ce do Spojených
Států a pracoval nejprve v tUkár

ně 'Ameriltánsko— Slovenských
Novin' v Pittsburgu na to 11

"Slováka v Amerike" kttrýílo
časopis po krátkém čase převzal a

řídil jej až do své smrti Pohřeb
zcsnulčho odbýván byl v sob tu

Dudiž mu země lehkál

yděloval admirál Roždčstvenský
své přesvědčení že jest japanské
loďtvo rozděleno ve tři divise a

Že jest úžina Tsušima zabrána

pouze oddělením malým sestává

jícím z lehkých křižáků Pravil
dále že chceme li se dostati do
Vladivostoku musíme voliti prů-

plav Tsušimu který jest nejkratší
Vedle jiných výhod je tu i blízkost

čínských neutrálních přístavů do
nichž se mohou poškozené lodě

uchýlit-- Dne 27 května spatřili
jsme u samého vjezdu do přístavu
několik japanských křižáků a ad

Válka Ruska s Japonskem

ai vetkeri okolnosti nasvldlujUjsou
nad je na brtký mír marné a vál
ka bude asi vedena dále — Výo-víd- i

ruského důstojníka o ýoráice
Togo navítvil Roldl

stvenskiho v nemocnici

Ačkoli veškeré téměř ruské Ca

opity horlivě přimlouvají st i i
ruskou íntelligencí za uzavřeni
míru tu přece jen vyhlídky na

smírné ukončení hrozné této vílky
jsou do daleké budoucnosti poŠi

outy neboť vláda stále ještě na
mír nepomýšlí anebo nedává to

na aobě zoáti Všecky její kroky

jeví vůli aby se vc válce pokračo
valo Vláda chová se stejně ne

ústupuě k požadavkům ciziny

jako ku svým domácím nespoko-

jencům které potlačuje s velikou

přísností Generálnímu guberna
torovi petrohradskémuTrepovovi
rozšířil car právomoc tak Se jej

postavil na stupefi výpomocoého
ministra vnitra na místo generála

KydŽcvského jenž se Mává sena

torem Trepov má příště právo

miral Roždčstvenský z toho vyvo
zoval že je jeho domněnka o roz
dělení japanské eskadry správná
Byl přesvědčen že se mu podař

' t~

několik roztroušených křižáků

japanských potopiti i vjel tudíž
do úžiny Mezi jiným signálová
nám: 'Nejedná se jen o to aby
chom triumfálně vjeli do Vladi
vostoku ale také o to abychom
potopili několik japanských lodí

Když byla bitva asi v polovici
jednala již každá ruská loď dle
svého nemohouc se ohlížeti na

dle vlastní vůle zakazovat! všecky vrchní velení Ostatně již žádné
ho nebylo Já jako Štábní důstoj

Proti patentním lékfim

Časopis "Collif r's Weekly' při-

náší titulní obraz — lebku z níž na

jedí č Iranč vytéká jtd na druhé

surový alkohol do láhvi s nápisy

různých patentních jlkú Již ča

sto jfme na to že ani

jed aui lih není lékem hodícím se

pro rodinnou potřebu a radili jsme
každému upřímně aby v lípa-dec- h

nevolnosti zvolil Trinuovo
Léčivé Hořké Víno To neobsa-

huje žádbých Škodlivých zdraví
lidskému ntbczpičných součástek

ale sestává výhradně t čistého

přírodního vína a 2 hořkých bylin

jež pro úíÍDtk svůj na zažívací

soustavu jsou světoznámými Není

léku jenž mohl by vykázat! se

výsledky tak znamenitými ve

všech chorobách žaludku jater a

ledvin ve všech nemocech z neči-

sté krve pocházejících jakož i v

slabosti nervů Začnete li užívat

hned jakmile první příznaky ne-

moci se objeví vyhnete se často
veliké chorobě zachráníte si ži-

vot Vzhledem k četným napo-
dobeninám upozorňujeme každé-

ho by žádal vždycky výslovně o

Trinerovo Léčivé Hořké Víno
V lékárnách Jos Triner 799
So Ashland Ave Chicago Ills
Můžete je dáti všem Členům rodi-

ny kdykoli ochabne chuť k jídlu
nebo tělesná síla

schůze rozpouštět! je a potlačo
nik tvrdím že měl na tom mnohovat! spolky které by se zdály býtí

vládě nebezpečné anebo jemu viny vrchní velitel poněvadž neda

osobně se nelíbily rozkazy trčité a za druhé nesla
vinu toho roztroušenost i nedočasopisy zatím brojí proti vládě
statek spojení To uzná každýa mnohé z nich přimlouvají se za
kdo si všimne bližších okolností"uzavření míru byly to dříve listy

jen radikální ale dnes jsou radi Admirál Togo navštívil minulý
pátek v nemocnici v Sasebo Rod- -

Mezi anglickými časopisy americkými jest málo těch jež zacho

vávaly by se k Rusku spravedlivě ale mezi nejhorší stranníky Šikmokální skoro všecky stejně jako
žestvenského Byla to návštěvavšechna ruská intelligence Ně okých Taponců dlužno počítali zdeisl World litrald lení 112 od
čistě zdvořilostní a poněvadž kro počátku války rusko-japonsk- é stŠel nepřátelstvím k slovanské řlŠikteré listy navrhují aby se přijaly

nabídky presidenta Roosevelta za snažil se všemožně uvésti válčící Slovany v posměch připravit! je omě jednoho lékaře nebyl nikdo

přítomen není známo co spotusproBtředkovatele ač připouštějí všechnu důvěru a sympatie veřejnosti Přiložená karikatura která

bvla uveřejněna ve WorldHeraldu jest výmluvným svědectvím téŽe Roosevelt nijakým přítelem admirálové mluvili RuždČstven

eký ležel na posteli ve své zvláštn jízlivosti a padoušské přímo nenávisti vůči Slovanstvu jakou zdejšRuska není Hlavně přimlouvaj
se za mír časopisy Rus Syn Ote

češitva naša ŽizB a orgány velko

World-Heral- stále se vyznamenává Čechové zachovají se zajisté
dle práva proti listu jenž kydá hanu na jejich bratry

světnici a uvítal nepřátelského
velitele vztýčením si pokud mu

to rány dovolovaly Oba mluvili

anglicky Roždčstvenský jest
raněn šestkráte a praví se že mu

průmyslníků a kapitalistů Pouze

Novoe Vremja vyslovuje mínění
své do náručí spěchala s ním

lékaři kterýž sice dal děvčátkubude muset býti noha odňata
že není radno sklonití se před vůl

ciziny
Naopak byl vydán rozkaz k mo

li ČEŠI V AMERICE I!

! :
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K V Clevelandu přišel minulý

Minulou sobotu připluly do

manilského tři chráněné ruské

protijed ale vyjádřil se zárovefi

Že veškerá pomoc bude asi mama

Děvčátko dopraveno bylo pak do
bilisaci dalších aooooo mužů

kteří budou vysláuí do Mandžurie

Oxiiílmeiií !

Dovoluji il touto COltOU tivéitj
Re ve ZDámotit ctíným diímrfm Inko
prakticky zkufiamt porodní mhu
h nabíduoiui Jim ivé služby Pro
sic o lankovou píízetl slibuji 7 o

snahou moji bylo Jent a budo
povždy každou mntku co nojldno
obsloužili V úctO

křižáky Aurora Oleg a Jemčug
s nimiž admirál Enquist opusti

nemocnice kdež za strašných bočtvrtek k vážnému úrazu a8letýco nejrychleji a baltickým loděni
krajan Petr Alois bydlící v č 28

bojiště před skončením bitvy
leští skonalo Nešťastná matka

jest nad smrtí svého jediného dítka
cím vydány rozkazy ku stavbě

nových lodí Admiralita prý má Všechny křižáky ty jsou značně Golden Ave Alois seskočil na ro-

hu Central ave a Edwards ul s

vozu pouliční dráhy tak nešťastněplány na zřízení loďstva dva
celá zoufalá

H V Clevelandu spáchal před I JOSEFA ŠLOUROVA Ipůlkráte většího nežli bylo to

poškozeny avšak vláda Sp Států

nevyhověla žádosti admirála En-qui- sta

aby mu byla poskytnuta

příležitost k opravě lodí ježto prý

že upadl na hlavu při čemž si roz minulou sobotu 3cnevraždu zekteré bylo v této válce zničeno porouni naos
Vmú 1310 WllllaiiiulOtiiuliitštípl lebku a též utrpěl otřesení

Že by loďstvo toto mohlo hráli strachu před seŠílením krajan Jan
Talíř bydlící v C 86 vý:h Clark

ave Talíř jenž byl dosti dobře
lodi ty poškozeny v bitvě a politikanějakou úlohu ještě v této válce

mozku Zraněný krajan dopraven
byl do nemocnic Charity kdež
stav jeho uznán lékaři za bezna- -

Ume směřuje k tomu aby obrně- -
PROSLULÉ

situován posledních několik týzeny byly všechny operace válčících
kdyby se protáhla nikdo ovšem

nevěří Námořní znalci zrazují

před ukvapeností a vyzývají aby
dějný dnů více pil následkem čehož stalstran v neutrálních pí (stavech Trinerovo Horké vínose zasmušilým a konečně se odAdmirálu Enquistovi nezbude asi 1 V New Yorku otrávil se předse počkalo až se prostuduji vý

hodlal k sebevraždě Napsal dopisnic jiného než aby se dal buď minulé pondělí večer kyselinousledky poslední bitvy Poukazují
loďstvem svým internovati aneb v němž uvedl že má strach předna to ie lodě Carevič a Retvizao

po němž jest Čilá poptávka

lze dostati v
karbolovou krajan Antonín Vávru

Ška ve svém bytě v č aa8 výchaby je nechal Japoncům zničiti

7} ul Vavruška byl 40 roků stár
stavěné v cizině snesly hroanou

střelbu a dosud stojí kdežto lodě

Koiděstveoského budované v

Ruiku všecky se potopily v ně
Hostinci Ant Křečkazaměstnáním krejčí Zoufalý11 V Chicagu spáchal předminu

krajan byl dopraven do Presbytetou ne lili večer sebevraždu 3 S Ie t ý
rtanské nemocnice kde druhého m 80 lilth Streetkrajan Jan lleoel 1 č 74] Alíort
dne o i hodině ranní zemřel Za

sefiilením a že jest syt života na

čei uchopil břitvu jíž si učinil aa

krku řes šest palců široký tepnu
si však ot přelítl Když byl am-

bulancí odvážen do nemocnice sv

Alexe propukl viuřivotta strhnuv

prozatímní obvaz ránu děsně roi
drásal Do nemocnice přivěšen

byl sice ještě Živ k polednímu
však zranění svému podlehl ná

ilcdkcm přílišné itrity krve llyl

uLoběsiv se pod chodníkem před 40tí OMAHA NUU
nechává zde manželku a dvě nesasvtfm obydlím Má se za to ie
opatřené dítky jedno ient let asáhl l na Život 1 bídy jetto ji]
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i ChcelullkbvfkSiiobTdtfvvlillíeU !druhé 6 městců staré
dlouhou dobu byl bea laměstnánl

ojiM Uliludní tbrťl to Jeu un
1 V St Louisů oplakává vdovastaroit o manželku a Čtyři malé

kolika hodinách Praví se nyní
Je měly četné chyby

Jeden Člm admirálalho štábu

ruikého a kapitán obrněného kří

láku Admirál Nachimov vypravuje
o strašlivé portice ruského loď

štva následovně:

llyll jíme pivní pfesvědčfol
J jo nal loďttvo siběM japon-skéh-

Kdy) msj odjIldíU od

t Uhu snturmkého roidf lili jsroi
eska In svoji ve tři oddíly a obě

pí Marie Ječmenová 1 č 1013
laměsluán v drátovně Nebožáka

Lalayette ave předčasnou Urátudítky doUníli jej k loufaUtvMle

ad byl lamiituáním dělník Po- - oplakává manželka a pěl nciaopa
třeuých dítek

dvouleté své dcerušky Paní Je
čmenovl konala přípravy k přecháid Třeboně v Cechách a do

Ameriky přijel před 8 reky Za

W Malého
808 Hlckory ul Omaha

Jviit v oboru yU'"íl a brvol
uU vrlkuU lulu tSdltlwt 4nl
liilihi lan a lrhttu uAtifUll

)ln !( UHum — vtUrruu

r' hpU ruiM fiunt velít t
inliHif uťíul ilřřHlihfiuhv!tt ml

1 V New Yorku lemřel předmlstěhováni se a nepovšimla sl ie
Icerulka oalesnuvli lahvičku tnechal id manželku a Čtyři dco

kyselinou karbolovou jedu na

pita Teprve kdvl dítko dalo

lé úterý Jan Spěvák majitel vy
davatcl časopisu ''Slovik v Ame

rik' Spcvák byl již po delll do

bi rhimv v potlednlch dnech

vlak shoilil se stav jeho tou ml

ndnl tskadry míly právo k aamo

Matni akci Pouie naU hlivuf

oJJJItnl mílo fuika plouti k

stveru Na poUdl váUČna radi

rulky a nich nrjnlaill čiti 10 let

I pohřben byl ve středu minulého

tfjne na Čriko uirodol Mbitov
to boUitoého nllhu upotorněoa
byla na tuttěttí Uchopivši dítko ititiiiiiiiiiiiiiimmitiiiiíiiiiiiiimiHimiiřaiiiitiíi


