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ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ
WILLOW SPRINGS

BREWING 00

vány vesměs po posMulm velkém
ohni který ládil v Oliswl v roku

I9C0

Moudr]! papoušek

tiearge ll Andrews t Washing-
ton N J má ta svůj život děko-
vat! svému papouškovi Andrews

spravoval cosi na Mropí a slHěl
s Žebříku uhodiv hlavou oksmna
ťři páilu utržil si šrrpilnnu ránu
i ni krku prořlrnuv si ktčnl trpnu

Přehled zo Mtta politického n kroniku udurí

— V Itntiiholilt zahájila min
středu íimion svou nová městská

správa a po pláni voličstva hinlu
město to "suchým' Kromě ho-

stinců txvřcny b)ly též místnosti
v nichž se občané bavili hrou na
kulečníku snd) hrou v kuželky
Městským msršálvm jmenován

leč vzdor tomu v husté mlze do-

šlo k strašlivé siálce tak smutni
skončivší

Octovala st ti otce
V Medfonl Mss ssslřelena

byla slečna N cit in Sťirlevaiitova

dcra pokladníka tamní soulM-nick- é

banky a lke zrovna ve dve-

řích domu svého otce který na-

padnut byl neznámým mulem

když se vracel 10 schůze bankovní
s kulřlkem plným črků s peněz
Dívka chtěla chránit otce před lu-

pičem a tento ji usmrtil Sturte-van- t

vrátil se před půlnocí a na

prahu přivítán byl matkou a dce-

rou Než v tom okamžiku objevil
se hrubě vyhlížející cizinec s ro

volverem v ruce s poručil poklad-
-

Z POLITICKÉHO SVtTA

Z Washingtonu

OMAHA NEBRASKA

vyráM V)'ii'ny IrMk s ěmkho rlimiOo ncjlcpMIio Jťfmono

VltToW MIMUNUH VO!Y
a torftn(S

kandidát IrmtA — A'e %mlrntnl

rev tnu z rany ryciiio ubíhala a

lékař jej oŠi třující fce vyslovil Ie
několik minut průtahu bylo by
mělo nevyhnutelně v následcích

"nm 1 iin a nmmnnmi

smrt Papoušek vida svého

J600 Jest to jedna a prvních
la-bl-

)

které proti nřniu byly poJány
a osm jiných jrítí na něho čeká
Zákon stanoví nrjtěBf trest to
roků v káznicí na takové provině-
ní aneb pokutu $5000 a káznici

Odsouzený byl propuštěn ještě na

svou záruku obnášejí Jatooo a

odebral se domů kde na rsdu lé

kařů ulehnul neboť rozčilení na

něj zle účinkovalo

nalezl smrt v Niagarském vodopádu

pána v bezvědomí ležeti na zemi

spustil hrozný povyk a přivolal

sousedyktefí Andrewse zachránili
nlkif aby zvednul ruce Tento

Neli'tt s nníknípníjai simlnl jilv tvrdl to pivo vnNiné WILLOW
81'ItíNOH UIIKWIMO CO Joul rniJílravflJStm a nejlepšlm výrobkem
toho (triitiu

Zkui Je s iloínitls puk siiml žo Juto lahodnějšího piva nepili 47mfl

Schneider & Klein Čepuji pivo z tohoto pivovaru

hned neuposlechnul a tu dívka

vystoupila před svého otce aby
ho chránila a v tom byla zatažena

Váhlnh htňs — VyliitoiAni

feltavníhi odboru

Největší zájem v politických
kruzích vzbuzen byl možnou kan-

didaturou Clevclandovou pro sto-

lec presidentský Clevcland sám
e dosud přímo nevyslovil Že by
kandidaturu demokratické atrany
přijal ala také nezamítnul a z toho
ne soudí že by byl ochoten pustiti
ae do boje kdyby mři nominaci

pojištSnu Jest to veřejným tajem-
stvím Že new-yor- ští trustovní

magnáti se svým nekorunovaným
králem Morgaoem stojí za tímto

Frsnk ToJd

— K vážnému zranění přišla v

Humboldt přudiuinulé úterý večer
mletá česká Školačka KůŽena
Hnízdová Při hře a družkami
svými vběhla do plotu t ostnatého
drátu a pořezala se nebezpečně v

obličeji Jest oprávněoá naděje že
i nepoškodila zrak

- Mrtvola Williama McClel-lan-

kterýž srsžen byl asi před
Šesti týdny 1 mostu Burlington
dráhy do řeky Missouri v Platit-mout-

nalezena byla blíže Mincr-vill-

jižně od Ncbraska City Má

te za to že mrtvola uvízla v písku
pod Částí zlomeného jeřábu

— V nádraží Burlington dráhy
v Lincoln nebezpečně byl zraněn

do prsou kulí vystřelenou z lupi
čova revolveru Bandita na to
strhnul dívce závěsnou tsštičku a Tuť ni ion: započít s ian a zanoCít mí

Dne 18 března zmizel vážený
obchodník Charles G Dcnnison

pocházející z Ilinsdale I Has kte-

rý ubytován byl v Brozclové hote-

lu v Buífalo a ač po něm bylo
úsilovně pátráno tu nemohl býti
nalezen Teprve v pátek byla

vsednuv na bicykl odjel rychle

včasným přivoláním lékaře Tento
papoušek se před tlm již vyzna-
menal když u souseda vypukl po-

žár Když zpozoroval papoušek
ohefl začal křičeli a vzbudil
Andrewse jenž okimžitě spěchsl
k sousedovi a upozornil ho na ne-

bezpečí ohně

Obít' krvlny v Kentucky

Všeobecně známý a vážený
právník J B Marcum zastřelen

byl v Jackson Ky právě když
vstupoval do okresní budovy
Byla to vražda z krevní msty a

směrem k Bostonu Později po

Aby imnsdnlls mM iikládínfm mlicie bostonská zatkls jakéhosi
bicyklistu který dle zsprášených j w eiivň fi Vlítl Himk v Hrowu řtvfircl tro- -tri"boomem" Clevelandovým neboť

ňjfulo vkusní!mrtvola jeho nalezena na kanad nOTIlfl flfí IIVA itnbšatů ujel značnou vzdálenost Jest I I) (i ni mftíoto vsítí rloiiift Kilw nMklKchtějí míti "svého spolehlivého
to jakýsi Ital a popis lupiče se

City Sitíngi BansY

Člověka" za kandidáta proti Roose
veltovi jenž svým přímým jedná
ním ai získal nepřátelství peněž

ské straně niagarského vodopádu
a byla ještě dosti zachovám Na

mrtvole nebylo však kabátu ani

vesty Příčina smrti Dcnnísonovy

jest velikou záhadou a sotva kdy

dobře hodí na jeho osobu

Krocan s drahou nádivkou

v sobotu o 1 hod ranní uzaul
Emmet A Kowlcs Nešťastnou
náhodou sražen byl 1 káry pod

nich měšců vrah ačkoli několik svědků viděloPaní E C Adsmsovi z Mor

m nusiiK vn um nfsdovneslozlte le-
den dollsr a obdržíte hnnkovnf knížku v
ní? dollar připsán Jo vám k dobru Juknvl- -

10 e penise v (lomícím Imnku nahronsailf
prlnnae tento ím od řaiii do nsií tU
loTI!7' ♦yprázílnf e fníe ss spořímtf

11 vnAÍ pfílomnostl a dlí m vám r ně pít-lnn- ý

kredit vo vsíl kníflei) Tyto nmM
olinonynssouiírok vyrovnaný pfiHetnc
5vltl II by Jeden z iihUIcIi záatupeft do
vsíiilio domu vezmete il od nčlio tlutfl
liKiik

kola a byl přejet Byly mu uříznu-

ty všechny prsty u levé ruky a
New-yorak- é velké časopisy jako ristownu N I obdržela vo střebude odhalena Když Dennison

ho ránu vypálili přece uniknul
neboť každý se obávsl zakročili

pravá ruka i levé rámě hrozně muzmizel byla vypsána na jeho du od svého muže který po 7 mě

síců se pohřešoval krocana záro

'New York Herald" a "Brooklyn
Eagle" horují pro Clevelanda ale
vzdor tomu není muoho naděje že

aby se nestal obětí krviny jsko seualezenfbuď živého neb mrtvého rozdrceny Nebohý muž dopraven
byl do tanitaria kdež mu lékařijístal Marcum Guvernér Bukhamven a dopisem aby si na němodměna Í500 na kterou nyní Činí

vypsal odměnu 1 5 00 na zatčenídobře pochutnala Ádamsové při odHali levou ruku v zápěstí a pranároky náčelník policie ve Yicto- -by mu demokratická strana nomi
naci nabídla Bryan by se rozhod
nS postavil proti Clevelandovi

vraha a koneční dopaden byl vou blíže lokte O uzdravení jehonea parku Mrtvola byla dopra domě nevlastního otce blíževena do márnice v Niagsra Fslls

sel krocan vhod neboť poměry
její za nepřítomnosti manžela

bylo dosti trudné a proto bez
te pochybuje

neboť považuje ho za nejhoršího Doylesville Curtit Jett který jest — Z Leigh dochází potěšitelnáa odtud byla poslána do Huílalo

kde byla ztotožnčna bufíaloským
obviněn ze spáchané vraždy naškůdce svého a ra nejhoršího meškání počala jej připravovat! zpráva že úroda ovoce v tamnímMarcumovi Zatčený dopravenškůdce demokratické strany Když ho chtěla kuchati tu teprvedetektivem Watscm který míl na okolí nebyla valně poškozena mraVe středu doplněna byla dele

BERG-SWANSO- N CO
Jfř ft Ioiif4lfiM

IkxvAÚní mUv pro muže a clilapco

zpozorovala Že krocan jest už vy
byl do vězení ve Winchester
Šerif a jeho příručí nalezli Jetta 1

zem a plískanicí dne 1 května
gace která zastupovat! bude Spo

starosti pátrání po zmizelém

Fialová důvěra cpán nádivkou sestávsjící ze sta Sadaři jsou tohoto náhledu že
Státy při nadcházející konferenci postěn uyi jiz vznnru ale ne

jednodollarových bankovek Koz led utvořivší se na stromech za
Červeného kříže v Ženevé ve Svý pomýšlel na odpor a uvítal šerifaradostněná tímto manželovým chránil poupata před zmrznutímSpolek křesťanských mladíků v

New Yorku věnoval našemu kra podáním ruky a ujištěním že mucarsku příštího září jmenováním preseotem Adamsová dokončila
svou práci a ten krocan jí a dě

velitele Nathana Sarmata od amer Inezpůsobí žádné obtíže Na tojanu vlajku kterou tento
sáhnul pod polštář a vyňav revoltem chutnal prý nejlépe v celém

loďstva Druhými tleny delegace
jsou: ťrancis li Loomís přlručí

Květ na stromech jest prý hojný i

zdravý
— Minulý pátek přišla tiešťast

nou náhodou O život Indiánka i

kmene WinnebsgoCharlei Green

slíbil vztýčit! na severním polu

pakli se mu podaří tam doriziti

Fiala má velikou důvěru v ko

ver podal ho tvé matce se slovyjejí Životě Dollarové nádivky
použila Adamsová k zakoupení

aby ho uschovsla Jeitúv ne yjf hospodáriKmU iři vníitin niíkitpu a
W--( íítmží chut-t- rn mifnS pcnfy neí
t--TJ -f rxxllííti? rn nfi KaulRtlti udil vtu

tajemník zahraniční a gen Go

f V

u
vlastní otec učinil na něj oznámení

vš i I v '"hod-
B Davis vrchní právník vojska
Konference jednati bude o opra

cloud Jela 10 pletou dcerkouv Kichmoudu že mu hrozil za
jízdních lístků od Sister Lakes
Mich kde její manžel nyní bydlí !A iiesvsdna zhotovené ínty ceny

nečný úspěch své Cesty a při jedné
hostině prohlásil že pro svou vý-

pravu si vybral pouze Američany

poněvadž tito jsou prý nejotuži- -

tvou z reservsce do Homcr kdyžstřelením a tím způsobem se šeriívo rozšíření ženevské smlouvy Adam byl tesařem ale do práce pojednou koně so splašili Přidozvěděl kde se Jett skrývá Zaf 1864 dle níž razné společnosti se mu mnoho nechtělo a proto ra zatáčce na most vedoucí u Homcrtykač byl vydán na Jetta na od LfíA LdLČerveného kříže jsou zřízeny De
ději vytloukal živobytí hraním na

jjřes potok Omsha vůz 10 překotilpřísábnutí jeho strýce Ssmuelalegáté ze Spoj Států jsou muži
lejší a nejvytrvalejší a dovedou
vzdorovat! všemu nebezpečí Dů-

věra Fialová ve zdar výpravy jest
harfu při tanečních zábavách ve matka 1 dcerou byly t vozu vymezinárodních záležitostech zku Jetta který jest mu zspřísáhlýmselkách atd V den před posví' hozeny Greencloudová roztříštilanepřítelem Jett ve vězení te choválení Gen Davis jest autoritou na cením odešel zase l hsrfou fki

zcela klidně a praví že mu obvivojenský zákon spisovatelem
skálopevná ale i jiní před ním

měli důvěru ve své poslání přec
se jim nepodařilo proniknouti k

ti o most lebku a za hodinu sko-

nala Dcerka její byla vážně po
na odchodu že se nevrátí leda a

nění nepůsobí Žádné starosti aleknihy o mezinárodním právu Ve
krocanem A dodržel slovo aspoň1 hmožděna ale nikoliv nebezpečněže te te tvým strýcem vyrovná až' litel Sargent je poboiníkem adm severnímu polu částečně tím že krocana poslal
manželce aby věděla že nalézá

— Ludwig lierse jenž byl povyjde z vězení Jett jest aH rokůDeweyho a po 10 roka byl námof
ním attachem Spoj Států v Itálii se dosud na živu

dva roky vodárenským komisařem
ve West Pointzpronevěřil ř7'-7-

ttár veliké silné postavy a má

hustý zrzavý vlát Nyní již vy

Srážka parníkll s velikou ztrátou

lidských žlvotH

Dne 5 května ráno ve 4:40

„„„j j„ fllHHTJHl VNUK f0II
dolinS pro milionáře— NVjvetSf a
itřliiovřjiíí triumfy bádání v umr-ri- l

hotovení obleků
Mužské Jarní obleky Jež dokonale

padnou a výborní se nesou
110 a íl1~ Obleky jut nemohou
býti Sdokorialeuy nes jenom skvont-11- 6

filitcpfiým krifjřlm Hutni díla-tn- s
límce knoflíkové dírky a dutá

rninniia— Krásné tweedy chevioty
a woruti-d- nejnověji liiiortova)ié
Kkutr--f né llfion a fcaiilO hodnoty

VýproítJ kromofcyčejntř muž-

ských pěkných kalhot—
Hto párii muUUýeh crlovlnřnyVh
ktilhot vS:hny ne lnoví Sícli

kolkovaných itid látek
nelijovíJMch barev feny
1100 výprodej ní cena ípUlO

MiiZuké nejlepíí kalhoty 15 no
VeSkeré 'áoby uw-yorkké-

vyhrazeny nám %n

uMi výrrbní cenu Mají cenu
%1m tlN)n $HIH)

vlíUtní nabídka pro tento týden
2'M oblekli pravidelná cena
UUal2i $750

Bílá vrána okresní toudce Krake na žádost
Rakousku
Na konferenci bude se jednsti

zmenšení utrpení a hrůz války Zvláštní výbor občanů v St jeho ručitelů vydat na něj zatykačhod udála se v husté mlze poblíž
virginského břehu asi 300 mil od Herse zmizel z města a není znáLouisů dostavil se minulého týdnesočastní se při tom viechny přednf

skytli se tři svědkové proti němu
kteří Jetta obvinují z vraždy Msr-cum- a

Jeden z nich jest přítrd
tohoto Ewen který stál u Marcuma

když tento byl střelen ze zadu
Kwcti vypovídá takto: "Obrátil

norioiku strašlivá srazka mezi obvodnímu právníku Folkoví mo kde se nyní nalézázemí Bude naléháno ahy se dů
kladně na bojiiti mrtvoly prohléd parníkem Saginaw od linie Clyde aby mu nabídni za jeho služby Těl Jed Sokol v Praguo

parníkem Hamilton od linie která prokázal městu při pronášínuly neboť jest známo že př uspořádá v sobotu dne 16 května
Dominion Přes ao cestujících a dováni bůdlerů krásny dům v jsem te po ráně a spatřil jsemkvapném pohřbu byl mnohý živý
členů mužstva parníku Ssgínawpohřben Dále mel by míti každý ceně £15000 který byl zakoupen

z dobrovolných přfspětků Avšakutonulo při této srážce Celá záď
mha Byl to Curtis Jett Držel
revolver v rukou a pokročil na dva

kroky ke mně i myslel jsem že
voják a důstojník u sebe známku

večer v síni pana Macha veřejnou

přednášku Slavnostní řečník

prof Iíoh Šimek z iowské státní

university zvolil ti za předmět
přednášky tvé: "Jest vyfiKÍ vzdě

loJi byla při srážce odříznuta a

loď se potopila to minut po tá ve

Folk dar tento odmítnul 1 díkem

vysloviv ae k výboru Že konal
dle níž by mohl býti snadno zto

tožnin také chce zabiti mně Marcum
vodě 15 sáhů hluboké Hned po nouze tvoji povinnost a za tu že klesnul na zem a v tom zavznělNa jihu vznikla opít vážná lání praktické?" U příležitosti té

Hlovs "íivláStnl" Jet sd použito v pravém slova smyHlii u kdySÍ
my uvádíme pMiut Jukoílo vláfiluí niiet zvláštní cenu un nijký
pMmft mJiMx f lehMoutl „n Jirnvogt toho v UnM podrobiomíia nit skiiteřiif-- nníZenií ceny (meh un jsvláStuí Jiikont onoho jiředinf tu

druhý výstřel Soudct Blantonrážka bílého obyvatelstva 1 poí zvláčtaí nějaké odměny nezašlu

buje
proveden bude tento program:
Hudba pražský orkestr zpěv A

srážce záď lodi Ssginaw rychle se

ponořila a přída vysoko se zvedla

Postrašení cestující zděšení vybí

viděl také Jetta vystřelili druhoutovním odborem k vůli černošské
Z Doni to ml přednáška profotázce výsledkem jejím fest že Nedůvěra v tanky ie mu nevyplatila

ránu Na Jetta musí býti vznešená
žaloba v Breathitt okresu ale

bfřpochyby že bude toužen v

B Simek houslové duetto pp C
Farmer Chat Kbert u Crown

hali ze svých kajut a kupili se na

horní palubě kde plavci pod vole-

ním lodních důstojníků spouštěli
voboda a T Vlasák VstupnéPoint Ind se dřel po léta a pla

lidé v okolí Gallatin Tenn ne

budou míti žádnou poítovn' služ

bu—
Vrchní poštmistr Payne ob

okresu jiném kde nemá žádných pro dospělou osobu jest ajc prohočil aby ti nashromáždil nějaký
přátelzáchranné čluny Kapitán 1'unnell

rozkázal ahy napřed postaráno
dítky 15c Nepochybujeme že

občané z Prague i okolí v hojném
ten dollar a po dlouholeté práci JUlř H'ii iyisPlfiřysjsjiiiii

Vlak vjel do davu polských výletnlkSitaké at konečně uspořil 1 4 000
držel zprávu že John C Allgood

černý listonoš venkovský zadržen bylo o ženy a také do prvulho počtu do veřejné přednášky té teTento svůj poklad nechtěl však
Rychlovlak dráhy Grand Trunkčlunu dáuo bylo 15 černošek člun dostavíbyl ozbrojeným davem lidu a že

svěřit! Žádné bance neboť četl jskVsak sotva dopadnul na vodu přemu pohroženo smrtí zůstane-- li — V Auburo zastřelil aa v ponmnoho již bank prasklo a vklada
na dále ve službě Spoj Států

jedoucí i Chicaga do New Yorku

vjl plnou parou do davu polských
výletníků v detroitském nádraží v

nedělí večer Sedm lidí bylo usmr

dělí odpoledne nešťastnou náhotelé ostrouhali kolečka a proto ti
kotil se a všichni lidé v něm

spadli do voJy Z nich utonuli
všichni až na jednoho důstojníka

dou nletý Holly Whittaker Týžuďál banku ze staré pohovky kte
Dále mu nařízeno aby o této
hrozbě mlčel a udal jinou příčinu

Z Čech importované
Siinanovskéíio Brezohorské Thé

'

vyUM ilplut

NoiMliollny ziíliicliii Itafcl katar a všechny

í '
rou měl v jídelně Neznámí zlo hrál a! ve stodole se svým Ictýni

bratrem a nlctýtn soudruhem
ceno asi čtyřicet jich bylo zraněTaké jedna černoška vyplavalaku vystoupení ze služby Spoj

ději vlak tuto jeho skrýš vypátrali no s nichž Čtyři musí podlehnout!Států Allgood nicméně nedbal ale později zahynula při nárazu o

loď Mezitím voda hrnoucí se do
Bert Bičem Starší bratr vyšel zo

tvým ranám Výletníci kteří přihrozby a udal vše inspektoru nad stodoly a v témž okamžiku roz
a ve čtvrtek když larmer meSkal v

polích pilně pracoval mu jeho
poklad vybrali a zmizeli beze

lodi vytlačila vzduch do předku jeli l Toleda časně z rána při
návratu domů přecházeli tratě

jme cnoroDy piicnf a pruiií
Odnorilfené lákkH s nrofeiorv 1 niillelnal řLl

volnou dodávkou v lennessee a

pak odepřel daiií službu ieč by

lehla te v téže střelná rána Dle

evědectvf obou chlapců nešťastný
lodí a paluba se roztrhla se břmo tonitm
tem jsko dělová rána a sta tun Grand Trunk dráhyaby se dostalistopy

Ohromný požár Holly hrál si t revolverem Kulemu ponky to uta byla dostatečná

ochrana Vrchní poštmistr zastavil na vlak Lake Shora dráhy a v tomrůzného nákladu rozházeno bylo vnikla do těla chlapcova zrovna
okamžiku rychlík ae přihnalv tiuvnim meste Kanady v

ty v Vro Jfrekvpnleí vfuledky I tam kde Jiná lékv
neponiálinly i'fs tCSI podíkování

Cijiis bnlííku postou $120 K dostání v lékárnách a
11 obchodníků s Idky

RICHARD F SlMANOVSKlf

do moře Lidé v zoufalství svém

se chytali těchto trosek a mnozí t
nad trdecm Smrtelně zraněný

apúaobil ono hrozné neštěstí Vý
ihned dalSÍ dodávku nařídil vy

íetřování
Ve vyčisťování poštovního od letníků bylo 1500 a přijeli zvlášt

ttiiMnfia

hoch vyšel ze stodoly volal na

tvého otce a vešel do domu zde

však klesl a v několika minutách
ním vlakem jenž je měl dovézt!

nich zachráněni byli čluny z lodi

Hamilton která ae vrátila Než

však na místo srážky přijela tu ze
boru 10 pokračuje a Payne vinníky m Hcott Kt - MILWAUKEE WISnazpět Vlak očekával je na Cao
posýlá na zasloužený odpočinek tkonal

fieldare a trať byla naplněna li
Předešlý ty Jen propuštěn byl ze — V Nebraska City přišel v

Saginaw bylo vidět! jen špičky
stožárů jichž drželo se několik
mužů a mezi nimi starý kapitán

dem tlačícím te k výletnímu vla
pondělí o život 6letý synek Henryku Když rychlík letěl ze západu
Meyera Chlapeček ještě 1 několi

Zprávy polkové"Funnell Když tento byl zachrá

Ottawě vypuknul dne 10 května
olied jenž byl založen jistým
trestancem který pro žhářství

seděl v kriminále a nedávno byl

propuštěn Ohefl nabyl ohromných
rozměrů a podlehlo mu několik

set domů a shořelo miliony stop
dříví a plameny nemohly být uha-

šeny až teprve tehdy když
všechno bylo spáleno Asi 600

osob se octnulo bez přístřeší a ško-

da obnáší asi 16ooooo která jest
téměř' úplně kryta pojištěním

Když ae hasiči dostavili k ohni

bylo shledáno že z hlavní vodní

ka toudruhy přebíhal přea Železněn tu se shledalo že má dvě

tu zůstsli mnozí jako ohromení a

ani neuskočili aby ae zachránili
Dav rozzuřen chtěl strojvedoucího

TM Jed Mobol Omahaniční trať byl však zaaažen

dráhy a smrtel-

ně zraněn Zemřel ve dvě hodiny
vzdor veškeré pomoci lékařské

odbývat! bude pravidelnou schůzi
dnes ve středu 13 května 1903 v

lynčovatiltč policie ho zachránila

Strojvedoucí jehož jméno je Tho
hodin veěcr 1'řítomnost všechmas II Hart se o neštěstí vyslovil Ir

žebra přeražena Hamilton zdrže-

la ae na místě přes hodinu a odje-

la teprve když už nikde na vodě

nebylo známky života Mezi dvě-

ma žoky bavlny viděny dvě mrtvo-

ly muže a Ženy oděné pouze v

noční oblek jiná mrtvola zase

měla záchranný pás na noze Zá

ílenů íádoucna— NejvyšŠÍ soudce Sullivantakto: "Byl jsem apozděn a anažil
K taj

Lote Jan Hus ě S KefP
jsem te dohoniti tvůj čat Když

jsem te blížil ku Cranftcldare
t "5roury nebylo možno čerpati vodu

a nežli ie konečně voda dostala

služby generální superintendent

Aug W Machen od služby
a na jeho místo dosazen

byl poštovní inspektor Fosner

Dotyčné poitovní oddělení bude

na příště vedeno úřadovnou 4

výpomocoébo poštmistra Oddě-

lení pro dodávku psaní dostane

pod moc Bristow který se vyzna-
menal nemilosrdným odkrytím

poštovních zlodějů

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Odsoaztsý mayor

V Minoeapolis odsouzen byl

Dr Albert Ames který tam zastá-

val po Čtyry lhůty úřad mayora

pro přijímání úplatků které přímo
za správy jeho vymáhány byly na

různých obchodnících Ames byl
aouzen a odsouzen pro přijmutí

odbývá schůzi zítra ve ítvrtekdoe

nové íiní pilné přípravy sestávat!
bude z poučných přednášek zpěvu
a hudebních sólových přednesů
Všichni členové jsou žádáni aby
do soukromé zábavy této se do-

stavili a sebou též i ct rodiny
své přivedli tak aby zase jednou
vespolek ae upřímně pobavili O
všechno bude náležitě postaráno

Rud Havelka

Tábor Hebraska ě 477IMWA

odbývá ve středu dne to května
pravidelnou schůzi svou v síni p
Hrocha jest iádoucno by každý
soused do schůze té se dostavil
bude se jednati o velmi důležitá
záležitosti

Vác Přibyl klerk

viděl jsem průčelní světlo Lake

Shore vlaku na Iratiale poněvadž

podepsal rozkaz kterýmž odročen

jest rozsudek vynesený nad paní
Lenou Lillieovou z David City
až do doby kdy nejvyŠŠÍ aoud

případ její prohlédne Následkem

toho zůstane Lillieová v okreaním

vězení v David City

chranné čluny Hamiltonu vylovily 1 4 května v 8 hodveccr v Sokolov
celku 16 lidí Srážka udála se

tu již oheB nabyl takových rozmě-

rů že ho nebylo možno uhasiti

Plameny vyšlehly v dřevároách a

ně Přítomnost všech členů nutná

jelikož důležité jednání a placeni14 mil od břehu mezi světláren- -

kými loděmi Winter Quarter a příspěvků předléhá- - Z rozkazu
Velícího Kancléře

odtud te rozšířily na dřevěné

domky na hranicích města a

všechny tyto domky byly zničeny

Tenwick Island Hamilton nalé-

zala se na cestě z New Yorku do Bcd Sláma S A a P

te to ttává často tu jsem tomu

nevěnoval žádnou pozornost
Světlo onoho vlaku svítilo mi do

oči a proto mi bylo nemožno zpo-

zorovat! dav který te tlačil na

tratí Když jsem ho apozoroval
zatáhnul jsem brzdy ale bylo již

pozdi a je div Že nezahynulo pod
kol vlaku nejméně 30 lidí''

— Zubní lékař Bailey zaměst-ávajl- eí

Českého assistenta ruííNorfolka a Saginaw jela do Phila Bylo štěstím že se plameny ne
Ve ítvrtek dne 28 květnaza veškerou prácí jím zhotovenoudelphie Mlha snesla ae krátce

po soumraku obě lodě zmenšily

mohly dostatt do vnitř města
neboť bylo by celé lehlo popelem
Budovy jel zničeny byly zbudo- -

usneala se loze odbývati schůzi
zábavnou Program k němui Čle

Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Pastou bločku — 8rychlost a pfskáafm se varovaly


