
i

zabránilo a dopravila vraha do víly ta obeceo"tvu velíce bezvad

0 vťení hým proseným cvičením eetáva- -
i '"4 Premiér přijel v kotit ke ko jícím z krouženi kužely bokoJky

moře poslaotcké Ghtrskarís i c Omežské před vrdly rozkolný výjev

přiblížil pozdravil premiéra a z operety "Popuká za nejt skli' íumm díly nadšený potlesk shromážděotevřel mu dvéře kotáru i'reier
mu chtěl podíkovit za prokáza ného obecenstva

Na to přikročeno ) rozdávání
Dopisovatel ruského listu "NoVálka Unika s Japonskem

nou (mužnost ale v tom vytrhl
Gherakaris dlouhý nož z kapsy a

všichni z Dodge a Frank Kostks

fjraínard každý 15 stop 3 palce
Skok do výše— 1 Simon Jane-

ček Dodge 4 stopy 7 palců a

Emil Holub Schuyler 4 stopy 6

palců
Vpiledek tdvodů Sokolek

I četovou cenu obdržely Sokol'

ky Omažské s počtem 2281 bodu
2 Sokolky Soutn-omaŽsk- é docí-

livší 2045 bodu
1 cenu jako přebornice obdrže

la Kam Diaakova South Omaha

402 bodu 2 Pavlína Michalova
Omaha 401 bodu

Prostná cvičení— 1 Kam Dla
skova So Omaha 19 6 bodu 2

rmkí'I voj Vrtmje" edéluje fe

nfila°)ko není proti uzavření
vrazil jel premiérovi do dolní cá

poiíuů Japonců taHaven a míru

cen a diplomů závodníkům Níže

uvádíme výsledek závodů:

I ODDříLENÍ

1 četovou cenu obdrželi cvičenci

ati trupu- lir t t -

jimi dobytá Jiuiy tnovu ebiazenaA™ v om případe nebudou
Vrah byl hned obklíčen lidem

— Kuropatkln vtřl ve vfltfivtl0°mlay 9™ Kůtko pokořující přemožen a odzbrojen Těžce
ruikého vo ika — Porti ka ve V a protože je oyni ruska armáda v

raněnému premiérovi poskytnuta'divottoku hoři touhou po boji lepším atavu než kdykoli před

z wuoer a poetem uodO 024 85
2 cvičenci z JJruuo a počtem

5294 bodu
případná pomoc lékařská a do

liž několikráte z boiíště zaslány '1 ' _
' "TT" wu

praven na stanicí červeného kří'
1 cenu iako přeborník odneslP „ú 4ut míL n wCOÍ" zaiozniKQ stár- - že kde oa něm provedena optri7 ícb ročníků je v ní i méně

ce ale nezdařila se Josíe Svobodova Plattsmouthvybojae postoupil proti ru
Vt Kiha z Omshy a počtem 141--

bodu 2 cenu přeborník Wiikdežto Japonsko oabradilo avé
jiti armádě Jtč ač dotud bylyV Ati 20000 lidí doprovázelo se

ztráty z8lcttfmí nováčkv nebo 19% bodu
Skok do dálky— 1 Kamila DiaChaloupka z Wilber docílivši

i jen potyčky předních i stráží a ánuú~i ú„i Ai'mt" zápasícího premiéra ze sta- - Trv
40ittýmí záložníky a poslalo ave zaG bodu- ipředpoví Irtiiní Dce Červeného kříže do jho resi- -

polítaní mužstvo na frontu
dence mezi nimi

skova So Omaha za stop 5 palvýzvěd o ícb oddělení a

Jednotlivci na nářadí ců 2 Růžena Sedláčkova Southdaný útok z (důležitých příčin
Depeíe z Viadívostoku zaslaná liyli členové

kabinetu a poslanci Mnoho lidí Hrazda— 1 Fr Říha Omaha Omaha 11 stop 5 palcebyl Oyamou vždy odložen
praví ze tam způsobila zvěst o

slzelov pondtu opetne z lokia za
přípravách k uzavření míru trapelána byla zpráva ža japonské

535 podu 2 Jan Krajíček uma-h- a

a Anton ťtíek Scbuyler každý
315 boduný dojem protože pevnost může

vojtko započalo tvůj útočný po
atup proti pravému ruskému kří

klásti dlouhý odpor obléhajícímu 211 JJradla — 1 Fr Kíha Omaha

Skok do výšky— i Pavlína Mi

chalova 4 stopy 2 palce 2 Bože-

na Chvalova' Omahr 4 stopy z

palec
Soudci byli tito Sokolové: Oid

Jelen Alb Povondra a Bohumil
Bartoš z Omany Josef Vonásek

í l1 nepnieii vojsko cz "Syio v
dlu které Oyama chce obfjíti pevnosti dlouhý Čaa v nečinností 275 bodu 2 Jan Krajíček Uma-h- a

20'4 boduaby je z pottavení jeho vytlačil ?touží po srážce a nepřítelem Kůli na šiř— 1 Fr Říha OmaNa neikrajoeiiím pravém tom
RUSKO ze South Omahy Václav JJulío zkřídle byl Míščcnko a 5000 evýeb ha 23 body 2 Josef Pešek

Schuyler Uudolí llokuí a EJCttttm Augidíova chléva potln- i- Plattsmouth Jin Brt z Wilterkozáka a z Tokia ae oznamuje Závody západní Župy sokolské
Průcha Wilber každý aajá boduale pozdě pořádané v pátek sobotu a neděliJaponci přiměli kozáky k ústupu
2 rrank Kina Umatia a WHoačež zaujali Ljaojaovopcng le v Uru no Neb setkaly ae ie skvě'Car začíná Čistit ten Augiášův

Jan Sulc a Štěpán Kostlan ze

Schuyler Jiří Studnička z Dodge
a Josef MaruŠák z Druno
F A Štech )

Chaloupka Wilber každý 23lým úspěchem v každém ohledudeaát mil jihozápadní od prfitmy chlév v nějž ae proměnila jeho
armáda i jeho loďstvo ale čistíku Guoiu kde ae nalézá hlavní bodyBujarých Sokolíků a svižných bo

Skok do dálky— 1 Ray Procbákolek dostavilo se k závodůmatao generála Liněvice ho již pozdě
Ve zprávě tokioiké ae dále hojně a též účast Českého obecen'Dne 16 Června vydán byl car ska Omaha 20 stop 3 palce

Wíll Chaloupka iq ttoppraví že Uuiové ustoupili ve atva ze všech končíu Žírného sátuský úkaz v němž zbaven byl vel

zmatku a le také na nčkoliks Skok do výšky- -1 Will Chanašeho byla zejména v neděli přímokokoíže Alexej carův strýc vrch

loupka Wilbt--r a Anton Pešekoího velitelství admiralítníhojiných míttech utrpěli od Japonců obrovská Chápeť bodrý náš lid

dobře ušlechtilé a vzuešené snahy Schuyler kiždý 5 stop 3 palcevétií neb měnil porážky Až do kterýžto úřad zastával již od času

nebožtíka cara Alexandra III a11 Června etála obS vojska na českého Sokolstva a látku 1 váž 2 Riy Procháska Omtha Joue

Pešek Schuyltr 1 Kdw Ptuchajednom místi téměř po t mčsíco zárovefi s ním sesazen byl admirál nost svou při vhodné příležitosti
Wilber každý 5 stop 2 palceAvellan cheí námořního ŠtábuJaponci nalézali aezu mil na aever rálo mu projevuje útulné mě

II ODDĚLENÍza leuvem kdež ae zastavili v Jíž od vypuknutí války útočeno stečko Druno jež nehostilo dosud
březnu ekončívie pronásledování nikdy tak obrovské množství lidíbylo tiskem na Alexeje a Aveliaoa 1 četovou cenu obdrželi cvičen
Kuta po bitvě u Mukdcnu aviak oděno bylo ve slavnostní hávže nevěnovali náležité péče stavbě ci z umany s 5504 oodu 2 cvi

nských lodí válečných jež se ne Domy vyzdobeny byly hojnými čenci ze Schuyler již docílilUhern minulého týdne se udály
oa bojilti vážné změny Kdežto mohou v ohledu konstrukčním prapory v uarvacn ceskycn 1 ame

545 6 bodu
dříve byla vojska od sebe vzdále rovnatí lodím jiných mocností rických a na vhodných místech x cenu jako přeborník odnes
oa v hlavní aíle na 30 mil daleko postaveny byly dvě alavobrány na Fr Křeček Omaha se n 26 boAle to nikdo neočekával že bude

provedena v admiralitě nějakátu Japonci postoupili nyní na zá nichž umístěna byla vzletná hesla du 2 přeborník Frank Kubín

A J Coufal V

Počtářský výbor
Frank Kříž )

Výbor jemuž svěřeno bylo po-

řádání závodů těchto v uznání
zásluh jakých si získal o skvělý
zdar jich župní náčelník Sokol
Rud Havelka odměnil tohoto

skvostným zlatým odznakem Od-

znak ten odevzdal Sok Havelko-
vi jménem výboru Sok V Blatný
jehož srdečná a vřelá slova dotkla
se mile nejen Sok Havelky ale i

všech přítomných Vždyť poctivá
a obětavá práce zřídka mezi námi
dochází zaslouženého uznání! Sok
Havelka jenž překvapen byl ne

očekávaným tímto uznáním podě-
koval slovy upřímnými za skvost-

ný dárek ten a nadšeně povzbuzo-
val Sokoly k další práci a úspěšné
činnosti Po boku župního ná-

čelníka Sok Havelky pracoval
zdatně též Župní podnáčelníkSok
Fr Pavlík z Prague
S nadšením nevšedním vyslechli

přítomní následující blahopřejné
telegramy jež došly pořadatelů
župních závodů
Wilson Kas— Těl Jed Sokol

ŽiŽkal Mnoho zdaru závodům
Sokolové kráčejte vždy mužně v

předl Na zdarl

Dr J P Pecivál

Schuyler Neb — Na zdar stát

padě o dvacet míl a Kusové místy sokolská Krásný byl věru pohledpodstatná změna a proto způsobí So Omaha se 100 2 bodu
na vkusně ozdobené městečkoustoupili a někde zastali ve svých la nemalé překvapeni zprava o

Jednotlivci na nářadí
Všechna čest občanům tamnímponcích tak že jsou nyní a nepři odstoupení obou Hrazda— 1 Frank Kubín So

tělem v značně těsném styku Alexejovi a Avellanovi
Jan Holub

faponci postupovali po Čtyřech

se vytý- - V pátek byla obloha zamračená
Qmahg a'bodu a

ne-- a snesl se malý deštík Sokolové ciM„i'
Dcnuylcr „íj uoau

"

na dale Sokolky a soudcové shromáždili se

ká Že hlavně oni jsou inni
ailnicích mezi Cojanem na výcho- - zdarem ruského loďstva

JJradla— 1 los Hejduk Onu
v operní síni Hlaváčově kde od

ba 29% bodu 2 Frank Křeček
dě 1 bažinami kolem řeky Utřesu kém východě Admíralita prý
oa západě Cesty tyto jsou skoro byla koruptnf skrz na skrz a když bývána byla schůze Tato zahá

Omaha a Frank Kubín South
rovnoběžné se železnicí Ca každé oa to někdo poukázal jako kapi jena byla předsedou výboru Sok

Omaha každý 25 bodu
z těcnto silnic pochodovaly tri tán Clado byl přísně potrestán V lilatným kterýž zvolen byl- w w Kůfl na šíř— 1 JarSmit Schuy
Japanské oddíly Hlavní tažení předsedou a Sok F A StechProtože car nyní zamýšlí provést! ler 2ilA bodu 2 Josef Smít

reorganisaci celého loďstva ruské tajemníkem schůze Na to před
Schuyler 20 bodu

konáno hyb za noci ve čtvrtek a

nejtoŽŠÍ boj sveden byl na krajním staven byl mayor brněnský p Ano a protože se ani Alexel ani KúB na dél — 1 lan Pešek
západě kde jak jsme svrchu ui Avelían v nynější válce neosvěd í :£°U!' Schuyler 21 bodu 2 Fr Ku
dli stál MíšČenko a 5000 kozáky čilí bylo záhodno aby ae svěřila

bio So Omaha 20 bodu
na důkaz úcty a lásky odevzdalreorganiaace loďstva lidem svčdoa 20 děly jiz byli napadeni vel

Skok do dálky— 1 Jar Vafikát
kou přesilou a museli ustoupiti mitéjtfm a osvědčenějším a ne jím klíče města Pak čtena byla bo Umana io stop 3 palce a ním závodům! Vám netřeba iestzbývalo jiného než dáti oběmaNa tomto postupu utrpěli prý pravidla a po jich schválení pře

připomínat dnes to hrdé heslo:
Anton Křeček Omaha 17 stop

palců
Japonci ztrátu jen 30 zabitých admirálům pokyn aby admíralítu Čten byl dopis od západní Župy

Nikdy nepodlezt Na zdarlopustili Csr ve svém reskriptu sokolské v němž bylo vřele dopo Skok do výše— 1 Fr Křeček
ponechal Aicxejeovi titul vclko- - ruČováno aby získán byl pro župu Otto Otradovský

Wilson Kas — Župě hřímavé
Omaha a Anton Křeček Omaha

mezi nimi i několik důstojníků a

185 raněných Kusové při ústupu
zničili ohněm vesnice a pálili prý
mrtvoly svých padlých Ztráty

schopný cvičitel Dopis byl přijat každý i stop 2 psice a Jan Pe na zdaří luzte sel
admirála i na dále ale t adrnira
litního departmentu ho úpbč vy

loučil

a zvolen 3Členný výbor na vypra šek Schuyler a Kristián Peřina
Rusů prý byly daleko větší Nyní coráoí resoluce ve smyslu tom F J Vaniček

Omaha Neb — Bratří nechť
So Omaha každý 4 at 10 p

Je pravděpodobné že nebudemají Japonci v rukou linii od Ku Na to resoluce ta přijata a roz
Skok o tyči— 1 Anton Křeček duch Sokolský ovládá Vaše činy!pítsu k Sumieočengu deset mil hodnuti o ní ponecháno sborůmprozatím jmenován žádný nástup Omaha 9 stop 2 palce 2 Frank Na zdarl Výbor záp žuovKdyž byla schůze tato skončenaco odstoupivšího velkoadmiraiaod ruských íortííikací před Feng

huančeogem
Křeček Omaha 8 stop 8 palců New York — Státní závody sovelkoknížete Alexeje a že bude odbývali ještě schůzi soudcové ta

kolské Bruno Neb Třeba od
III ODDĚLENI

1 četovou cenu odnesli cvičen
V týž samý dt-- n ale později příčinou vypracování výkonůzáležitosti adrniralitní vykonávali

některý zodpovědný miniatr To Předsedou zvolen byl Oldřich Vás dleli tisíce mil vzdáleni přece
mysl naše s Vámi dlí V nadšení

ct z uodge se 4207 poau: a cvi
oznámil ruský vrchní velitel Že

ruská jízda dobyla Ljaojaoguo-pen- g

zpít ód Jspanců kteří
samé stane se 1 ministerstvem čenci z Druno se 396 6 boduJelen z Omany a tajemníkem John

ílrt 1 Wilber Pak následovalo tyto slavné dny a v čase státníchválky Oba odnory budou poJ
1 cenu jako přeborník obdržel

ubytování Sokolů a Sokolek sávodů přijměte od nás tisícerý
pozdraví Cvičící Členové

Emil Holub Schuyler 932 bořízeny navrženému výboru národ
ní obrany v jehož čele bude ně

ustoupili O 3 hodině dne 18

června dobyli Rusové Sumienčen

gu a Japonci ustoupili západně

1 v sobotu bylo ráno poimouroo
duj a přeborník Simon Janeček

který t velkoknížat nebo sám csr a déir na spadnutí Me k poled
Těl Jed Sokol N Y

Schuyler Neb — SokolíkůmDodge 837 bodu
O jiných srážkách na íroulŠ nímu se obloha vyjasnila a nastalo

ŘECKO
svedených oznámil Moévič carovi Jednotlivci na niřtdt

Hrazda— 1 Kmil HolubSchuy

krásné počasí Po snídaní v 7

hodin ráno odbývána byla skouška

Schuyluikýmt Co Cech to So

kol heslo naše dávné Co Sokol

pravý povldy rytí mul Hleď

Vomit hráít Htt fUíittdovi miniŽe ruské vojsko zajalo v údolí
tttniviileky Cinui kam! poktoupilo aa ler %)% bodu a Karei lisrtoln prottná cvičení a v 8 hodin

kaldý stihnout vaoelené cíla tvéDodge 15H boduDne 11 Června byl aavrsldén nastoupen pochod do pěkného háje
UraJla- -t Emil Holub SejmyProlkovcova kde aávody bylyproíesionelním hráčem (iherakari

tla a

tělo při lom vioese ducha též Se

Sokolským na zdarl

japonskými předními strážemi

mnoho japonských dragonů 1

oicht (ilktsři doznali Iq jsou iá
oby potravin a střeliva v jspon

v tkém vojsku skrovné a rite je k

pořádány Krásné bylo pojíváni er ai tioui a jar Maca uruno
10 bOdfloa jaré Sokollky a Sokolky lávo

tem pu Hlavním vchodu do po-

slanecké sněmovny Theodor P

Delyanls všeobecně oblíbený

K A Dařiček Schuyler Neb

Kdyl toto vše bylo odbyto rosKůfl na líř- -t Adolf Hlaváčuici ccieve 1 icunouive o pannu
Hrano a Emil Holub Schuylervoji předseda řeckého ministerstva proudila sa v utišeném báji irdečvítlfttví Návody bkoqčeny byly

kům ménl betli dllve Vrah byl hned po spáchaném tf prvs po hOditii Vtčrř kst lý 18 bodůi a Jaroslav Máca

Uruno 1 7 i bodu
ni a nenucená volni zábava která

potrvala al poidi do noci Účastčinu aalčen a přisnil ae le ubil V neděli sa vtitlýth avuků
Kůfl oa dél— t Emil Holubhudby nastoupili Sokolové SokolDclyanite proto le vystupoval otci tdařilých lávodů těchto od-

nesl) si a Bruao pěknou a trvalouky hotli pochod do háje Proi
kovcova Uyl to průvod obrov- -

Schuyler i8)i bodu 1 Simon

Janvčck Dodite 17 bodů
přísni proti hsrnám ktsrélto byly

vlečky v potltJnl době aavfsny

Gensrál Kuropalkiu poslal do

peli Šlechti do Moskvy v uli

projevil politováni nad tím le
dollo k vyjednávání o mír k

agitaci v lájmti skončení války
issi itmttvy a správami ruských
lit protola j jist l ruské

pomtnku na příjemný pobyt v

ruhu statných našich SokollkA 1Skok do dálky— 1 I rank HoKvěir o vriltli se rotnssla Me aay niaieittini botoiova pro
ták Dodge a Em Holub Schuy Sokolek a bodrých občanů brnlnikurychte 1 lid dávat na ievo livou vtdli v háji cvičeni prostnlcvičaul
rr kaldý 16 stopl KarIlartolúčait % prsmlvrtm Utinlu pokus oa koui na dát a na šiřna braJluh kícb íli Jed Sokol v Bruno

jiko nepříteli porati na hlavu 'vraha lynčoval ale četnictvo lomu la na hiaidi Sokolky pak iamlulVil graluliijrnie k docílenému átplchulnravaa aimoo jaatcfi


