
Mírová komise Bezprostřední po schůzi Wítte chtějí Kusům mínění svoje sdělit!
dal avým tajemníkem upravit ja- - Z Tokia ae oznamuje že vlečky

ptvolnott na obou itranách pomne podmínky ve íormu iifro- - apooské časopisy Kusům spíla jí a
máli utkuttínUi mír

iiruno Neb Oba pánové vraceli

ie x výletu do tíewoí Dekoty
jehož ae súčastnílo mimo ně 6

jiných krajanů Jak 1 námi sdě

lili jest tam úroda znamenitá a i

keroa slibuje hojnou sklízeli Vý
letníkům ie v Dakotě velmi líbilo
a někteří % nich aí tam vyhledí a

vané depele jež po kabelu ode vyslovují ohledně jejích nabídek
sláoa byla do Petrohradu aby ne nedověru Praví že prý Husové
prodleně byla odeslána carovi jen vyhrožují a nemíní to doJednání v otázce míru jde velmi

pomalu ku předu a vezme to jeltě Japonské podmínky míru zahrnují) opravdy když se zdráhají odstou
odatoupení poloostrova Lbotund piti Sacbalío a zaplatili pcoCžndelií dobu nežli k úploému do

bodnutí mezi ploomocoěncí ru a Dálným a Port Artburemj vy náhradu časopis Níppon plie že zamluvili pozemky Jcllětýž dc--

nastonpíli oba přátelé uelí ctktuskými a japonskými dojde Jelikož Klizeni Maocizurika a vzdání ee Wilte eat státníkem dosti by
ale nejdůležitěji! jednání hlavné víech tamních privilegií uznání etrým ntl aby pravdy neviděl by

íiayovy pohtíky "otevřených dve nedovedl pochopili fe Sachalin
do avých domovů

— Mayor M 00 ret ustanovil
smírčího soudce W A Postrs

"i ouatoupeni východoěfnské jest Japonci zabrán že KamCatka

FamatDltB si loželeznice z Uiarbmu do Pot Ar- - stoji nejbiiiří na řadě v nastávajíc
thuru rybářská práva v sibiřských okupaci le hrozí nebezpečí Vladí aby tento zastával 'řad policejního

9 I
vodách vydáni víech válečných vostoku a krajině amurské a že
lodí jež ioternovány jsou v ne-- Husové mohou peněz které by
titraimcň pNitavcch omezení po musili na dalií válku obětovali
čtu ruských lodí ve vfchodoasij- - použiti jiným rozumoějiím způso
ských vodách odstoupení o Irova bem Podobným zpúaobem pífie
bachaliou uznáof Japonského pro i časopis líochie a některé ioé

na oátlak japoneké komise za-

chováváno jeit v největií tajooati
nelze tudíž ničeho ae dovědět! a

tomu co konečně přece os veřej
nost ae dostane mnoho víry při-

kládali ae nemaže Američtí no
vioářití zpravodajové každé mail'
cherooiti hledí využítkovatí aby
kde jen pooékud ae to dá Japon-cu-

pochlebovali Jednání takové
ae strany zdajlích novinářských
kruhů nijak ruazé pinomocněnce
nerozčiluje a ooi proti každé pod-
mínce Japonci navrbovanéi a

která by jen poněkud zdála se pro
ruský národ pokořující houžev
natě pracují První schůze

mírových zahájena byla
ve Čtvrtek dopoledne ve vládní
námořnické budově při kteréžto

příležitosti vyminěny byly pouze

lektorátu nad Koreou: otevření Proslýchá ae též le v oádu n

Vladí vostoku mezinárodnímu ob- - povolnost! na obeu stranách pre
chodu nahražení válečných výloh sident Roosevelt bude požádán
v obnosu který teprve bude určen by převzal úlohu smírčího soudce

Nemůžeme se tělíti to ži-

vota jsme li trápeni

chorotou jator

Můžeme se ale uzdra-

vit! pouŽijeme-l- i

UU ÚLU

Hamkrger

soudce na místo p Loun JJtiky
jemuž městská rada minulý týden
povolila aSdenní prázdniny Jak
ie dovídáme soudce Berka hodlá
navltívíti své at siry v Michiganu
usazené

— Ve čtvrtek kolem 7 hodiny
večer zachráněna byla vážená kra-

janka pí J J Malá choť chvaloě
známého obchodníka p J J Ma

lýho u South Omahy před uto-

nutím v jezeře u Courtlaod Deach
Nebohá paní po celé půldne prala
na horkém slunci a tu ztížena by
la utkvělou představou že musí

jít do vody a poby tí tam po něko-

lik hodin Ve Čtvrtek odpoledne
dělila manželi avémi Že navltíví
jistou pfítdkynf večer pak ocitla
tts na Coiiřilitjd lcc kdež ve

-- Ml se za to že Kusko některé

japonské podmínky odhodláno jest OMAHApřijmout! jiné vlak zavrhne To

jest asi obsahem noty kterou — Hospodářský spolek okresuWítte aepsal a předložil japon
Douglas pořádat! rude výročn

ským plnomocolkúm v sobotní
schůzí Praví se Že se Husové

avou výstavu ve spojení 1 karne
valem Hytířfl Ak Sar Uenovýchvepověřující listiny Z ruské strany [uvolili přijmout! následující pod dnech od 37 září do 7- - říjnapřítomni byli Witte Rosen a je mínkyi

—' Pouze 10 kandidátů vyhoden tajemník z japonské Komura Vyklidí Mandžuru a uznají avr- -

TropfenTakahira a Adači věto do soboty požadavkůmchovanost a nedotknutelnost čín
nového předvolebního zákonaského územíjeanani pyio ovsem ta oé a na

veřejnost se z něho málo co do

ldíi do jmra zalU do velké

hloubky a pořla toociti Iiyvii
zachráněna byla dopravena na

polici Johtaoícíodkjdž p Upířích
lk' f I i I á I

'Wíil i 'i „ ií ti' 'i' ií ' í'?:LUznají svrchovanost japonakou JI0U i0 A- - J- - DoriahnePrcd lioye
na Koreji 1 John McDonald kandidáti prastalo VI ae jen že se hlavně

Přepustí íspoosku avůl náiem "d lerifa Charlei T Dickínion imii9itiiitisii£iiutijednalo o výměnu pověřujících
uiermmřr jji uritr odvezl ji vod Číny na Port Artbur Dálný a Charles Leslle a J W Woodrough SrdeCnú úúniM()Atek rádo do její doi ova Paní

poloostrov juaoluoiř se vlemi oř - "nuiauu pro uraa oicrcsniiio

iiatm ačkoli ani tato věc nebyla
řádně vyřízena ve acbůzí Wítte
svoje listiny přinesl ale nikoli
Komura Tento ae vyslovil že

Malé vede ie lépe a jeit na UjeŽeslulnými právy na dolování a pod loudce D M fíaverly pro úřad
záchvat jel Šílenství fmfe pomi
nulneočekával že věc tato hned

Přepustí Japonaku nájem na okresního klerkaA li CUrendon

Železnici od Port Arthuru až k P'° okresního Ikoldozorce

místu kam nyní Japonci pokročilí W W Eastman pro úřad smírčího ll lim t ě

Ncnioliíiojjonienouti ahych ne-

vzdala uráelíni áíky milým e

„trám ol upolku Nanebevzetí

Vmny Maríe í 36 ÚJA jež
mi překvapily pří mém návratu
% 13 generálního jezdu Uuďtc

ujlítřny HcMry milé Že Vaí

—
Minuiy ctvrttK návratní eprvní schůzi by ae vyřizovala

Vůbec Japonci Činí vlečko možné Naproti tomu jak ne praví za- - ouace a za wirdniho výbora íieo do domova avého dědeček a babí
milnou Kusové podmínky náile- - W bhanahan z t rrenciktu aaby jednání protáhli Jednalo se čka Krttichrncrovi kteříž po dva
dující: wardy Ježto až do soboty mohoutaké o úřední řeči Diplomati

ckou řečí světovou jest dosud Írán
rnětíce dleli návltěvou 11 vých

milých přibsiznýcli v PortlandOkamžité zaplacení vlech váleč- - úřaduchtiví dáti u okresního

ných výloh japonských Herka zapsat v seznam těch jížČína a to musili uznati i Japonci Ore- - kdež častěji též bavltívili
třeba že neradi a třeba že ve vicm Odstoupení celého ostrova Sa-- " chtějí ucházeli o nominaci Lewíf a Clarkovu výstavu Jak

cbalinu ae vlemi rybářskými prá- - předvolbách due 19 zář otal po námi sdělili bavili e tam znamedávají přednost jazyku anglické
mu Protokoly budou piány Írán

UuUn ke tnul bude mní vždy po-

bídkou bych I nadále neúnavné

pracovala ve propčch naSeho mi-

lého mxAUii Pročež přljniřte
jeítč jednou rdeíné úlky a

upřímné "Naplať Mhl"
Vám oddaná

KATKftlNA MAŤCIIOVX

Ho (Minim Noh 1 1 urpnu lw 1

kandidátů sekhyby Že početvy nité avlak doma prý je přec jenzmnohonásobícouzsky a anglicky a podobně i Vydání vlech válečných lodí
nejlépe Panu Kretschmerovi tam

které jsou nyní ioternovány v přísmlouva dojde li k ni vůbec V neděli odpoledne zatčena ní podnebí nesvědčí za to vlak
1 a 0 ustavech neutrálníchVlak francouzské listiny budou byla tajnými Mitchellem a Daví pi iretcnmerova zoticmté ae

Ě MM M

uomezeni ruskfl válečné moci aem aolelá Minnie Arndtova jež
na Tichém oceánu

tam osvěžila tak Že nyní bude
mocí bei námahy vyráběl vyhlá-

šenou svojí "kořínkovou mast'"

obviněna byla z velkokrádeže
Ruská vláda dovolila aby de Dle vlastního svého doznáuí

Manželé Kretichmeroví čítají meae jínumu kradla jako straka vie co

podmínkami otištěny oyiy v ru- - „líbilo Sloužila a tu měla z! krajany omažskými mnoho u- -příle Projev sopstrastí !

Tímto vyslovujeme itrdcčnou

akycn casopnecn v pinem zněni ž tost ku krádež Než stav ieií přímných přátel a proto přivezlifit ar m í i a i_ at I t
rremraienosr japonsayen poza tě eaný atak bídní že vvŽaduie sebou hojnost vzácných dárků 1
davků jakoby kouzlem spojila okamžité pomocí lékařské a proto výitavy jakož i výtečného ovoce

aby jimi podělili přátele a známé
vé v upomínku na delií svůj vý

vaecnoy az aosuu nesvorné tiviy p0iána bude do domu Dobrého
ruského národa hberály reakci Pail6f krta ií (tfiafanA Attínl

hlavní a kdyby dollo k nějakým
sporům o významu slov budou

vykládány dle znění francouzské-
ho Jak ae sděluje bude prý ve

vyjednávání pokračováno rychle a

pilně Každý den budou dvě se

zení a sice od 9:30 ráno do 13:30
v poledne a po dvouhodinném

odpočinku bude se jednati dále od

2:30 do 5 nebo 6 hod večer

Druhý den přesně v ustanovený
čas splnomocoěnl zástupci pro
vyjednávání o mír odebrali ae ku

své práci Japonci přibyli do

Navy Yardu o 9:10 dop Husové
o deset minut později Po pří-

chodu do Navy Yardu odebrali se

všichni neprodleně do konferenční
síně JapouStf delegáti v druhé

onáře konzervativce i radikály tělesného i duševního et Také na nás pamatovali a za
Jednohlasně naléháno je na vládu

— Již příltí neděli pořádá zdejlí vzpomínku tu jim děkujeme a v

kruh nesčetných jích přátel vřeleze vlech atran aby odmítla hlavní
Katolický Sokol velkolepý výletpožadavky japonské Totéž smý vítáme

ilenl prozrazuje se téměř ve vlech

aoutrať natí poluctřc
Kateřině Zlochové

nad íímrtím milované matky její

1'ANf ČADONlCovřC

která zemřela v pátek dne 11

urpna v ÍJrctna Neb

Přijmřte milená Kentro tuto
oulrať nafii jež plyne od rd-c- e

Jeiít přán' 'u naším aby vRe-hoji-

Ca umírnil veliký bol
Váž

Za JMI Houth Omaha ř 149
P of 11

Maríe Hurc&ová taj
Ho Ornului Neb li Hrpna lK)ft

časopisech jež jsou stejného smý

do Plattemouth Krajanům nalim

naskýtá ae tedy opět příležitost
strávit! příjemné odpůldne na
svěžím vzduchu venkovském Je

Vsíornfi uřízenUIOSTINEClleoí a čaeopisem 'Novoje Vremja'
vlfiwtnl"Kus' praví: "Jsou-l- i toto japon likož jest to prvý výlet snažiaké poJmíoky pak každá naděje

vého tohoto spolku učinil pořádána mír zmizela Vedle toho vletéto bchůzi oznámili podmínky
za jakých Huško uosíci může míru lící výbor rozaáhlé přípravy a o vle

možné pohodlí jakož i občerstven
obecné prozrazuje ae nevole s

ohledem na podezřelý "čachr" a

10 a Wlllhtiii ul Omitha Neb

VUílny Mllr i ÍÍU Jsltoí! Iritví Imporlo-¥ftn- i

pU nM tUle tu u Kurlfulom vln

tiJIijitl lihoviny prudáfi r vnikám Tp!
řlkumk tm in£áUiil 2M

Proslýchá se ie Komura získali

chce čas Tím vysvětluje prý se
se pečlivě postaral Výletoí vlakpověřujícími listinami na straně
vyjede v poledne z nádraží USc M"

japonských delegátů
V aobotu dopol opět počalo za

také proč v prvé schůzi "zapo
mněl" svoje pověřující listiny

dráhy a jízdní lístky mimo České

obchodníky lze též na nádražísedání komise míru TeploměrDiplomatovi jeni nemá něco za

lubem takové "zapomenutí" se vystoupil na 90 stupBů a Japonci před odjezdem vlaku aobě obsta
rat

tak snadno nepřihodí Japonc a Kusové nestačili atirau pot a - i'ta Karel Krcal navrátil aečela Ruská odpověď byla ode
Lumír Rye

Pravá fMi MAinnŽItiiá 1U rok A utará

plutí kvarty $j5()

tají obezřele svoje plány a Husům
včera ze avé I4denni návltěvyvzdána baronovi Komurovi Obnezbývá nežli vyčkali rozhodují

sah její aice znám není ale tolik avých přátel ve Valley a Colíix
okresích do avého domova Nyníae vědělo le pan Witte hlavní

cího okamžiku Když ae komise

sella zápolily spolu obě delegace

půl druhé hodiny v diplomatickém
po nijaký Čas povede život osiřelýdva požadavky japonské zamítl a
neboť jeho manželka 1 malouchování obou síran ačkoli idvotermu o tom jakým způsobem Anežkou idrll se jeltě u avýchřilé zdálo ae býli přece mnohempodmínky podány býli mají Ja
rodičů kteří vitální farmu Mile

ÍJ Kullouy v soudku neb v láhvích í)5()
" " " "H 1550
Vtlkaé dopravní výlohy až k Vím

platíme kami

7RAQM A Mlene ' °MHJnivkoii j Ka

aíUHnitlH onů kořalky vlna tub likérů

chladněji! nel v předcházejícíchponci by byli rádi přinutili Husy
lieun Nebr aby na zdravémdaecbk tomu aby o podáni jejich požá
vsduchu venkovském došli it o- -

Vyhlídky ni dohodu nejsou iwmmavěiila Jak p KrČál a nimi
právě oejhorií ale lidé kteří mail

sdělil líbilo se mu na venkově

znamenitě a nyní cílí ie opit
EDEN GALLON dobrého vloa(vyjma ív a lihu)pflielitoit nahlédnout! do lákuliií

mírového vyjednávání lamou nad
ltirh Uha rnnohem lépe tak le bude mocttou řadou intrik a

j - 1 _ n it

dali Husové vlak se k ničemu

takovému nechtěli nechat pohnou-t- i

poněvadž by to v očích Asiatů

soamejalo jako by o mír prosili
Witt a Hoito přinesli sebou v

kapse podmínky které chce Hu-

ško naviájam nabídnout! Japanu

t chystal! se práv! je přcdlolitl

kdyl f tom náhle v ismé poledne
otevřel baron Komura avflj porte-(taill-

e

a vyBal 1 něho titlinu na

minnu iiivkaiu IBclícklill a DO

áiÉlcr
ie tu provoauji jeaua atraoa
druhé oevířl a obě se oavsljem lf "00tl' Klein
ohviůujl 1 otjčcrnějtích úmyslů — V pondělí dopoledne měli
Ni tuaké maně jest aspoA to jame potllooí pobavil! několik

dublé ta contajldalexáii oatrdci okamiiků 1 váleným! krajany pp
10 poví Witte přímo aolsvřtná Ant Ptáčkem poiemkovým jed

Jtlla hUi ÍM'tt0tiih lihoiMnil m Nt řU

LJŠo iithSI()inalinNrli
Japonci oaptoli tomu poullvají natalam a Davtď Cily a pioí P

vhlikých cist a cetliček IdyljA tlachem ptioclptlem IHoly vdaljtWauoti


