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♦ naletali mutšil retHlrí a někodive říri Ta hu bí 4liy vy!é Vn
iratiěnl jtt není nliPtinind

NHtiá a mrtvol byly tak oZPRÁVY TEUCrtAFIUÉ
lik namornikn i Hitu u 11 a tu
stihnul týl oiud jako první Všich-

ni li i byli vinnu smi li ni s lodicebaveny !e nebyly k poíaáaí
ft vt f I f íil I k t t t 1 Ni tMotiuíttt vlaku ve ptluiminu wv rit miiiiii nrnu 41 ktuiiimi uiiiw

do moře leč vrdor tomu spuštěna
-- 'ift lidi lodice a také ts by la

Ukotvila v Itardraua (turneaa 1

lnmity rbiěl kapitáaa auMMiii

chybil lit vlak upn linul Ki

pilin nrrhlčjii iiriorll { ho

neprnnlli'ttvat Uurnna # po

nijaký čai přitloukat v 111 ni Jílft h

krtinách pnhtr lnic h a jedné t
nikh ia doMnl do spořil 1 jnlofm
Ptancnu' ni a tohoto sllelil do

proott Prancout ne l poranění
svého Vjléčtl a ltnrni M mUoiizen

byl za trtito pokus vraždy jen na

několik roků do věo nl Kdyl si

tret svůj odbyl dostal ramMná-n- í

na parníku jako topič Když

vo?c naletal s mladý Hkařkďtf
ta ptMtiSpn n'iuhein pati ( mu
I chodili o berlích a týž ačkoli

vlnami i s lidmi na ní trdídmi
pohlcena Jen tři 1 crtu)klcb
Ht-l- l uvítali kolem srbe táchrann i
pásy byly poídřii vyloveni t vln

byl při rilce leltcw ífauěti bv

2 Wublafton i Stojrn( atlantického oceánu i
l'fr'nt tpi 4ri ptlmtha ~-- j

'
t'ctiýin ) nevyhnutelné pro nái

VVV Stttj AkYí nrutrí nf ''' je doiítti
Ntc híiíi tatamM —- lufltil Hylo by vřané aby ti klol

jodnlm z prvních mul V již přiípě
rrniHlvrm parníku Bahata -čli raněným ku pomoci Mnohým

ran'nýin zachránil životy včattijm řemřuli ihned vysílením a mitvo'y
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obvázáním jich ran Obvaiy při jich byly dopraveny do Soaltle

(Matni CMtuiIcl a členové oií Ipravil si 1 prostěradel
h achráněni byli vléčnými lodizaviněno bylo nákladním vlakem

nevlídně pohlížejí n nsío jpjuáil
při pokojném utnírií republiky
ťanany aby m píipornetiulieo r
stlo na Kubě kde jíme násilně
zikroíili na základě v9 oblených
prospěchů nároililch
Dříve nežli spolkové vojsko ni

Panamě učinilo nřjaký krok na

černi a sice v tom okamžiku když

tt ftnamtkf oitly
Výroční správa gcncráiuího

poRtmistra podává nř kleté návrhy
ku xkpsenf poltovní sliiíhy moři
nimi také ravcdenl systému

čeko prorafýlánf milých

parník nalaal asi ftyry dny na
moři starší topič uhodil liurnease
do tváře pro jeho vdnroviioť a

hrubost1 a obrátil so pak od něho

aby jiřiložil do pecu uhlí Hnr-n- e

zcU chladně i naplil na

který mel v Maple Jim set nu

od Willard na osobní vlak počkati již parník počínal klcsati do lilu

bin moře
Přistěhovalci prodáváni do otroctví

V Chicagu zatčen byl jakýsi 7ltiiln jo a il(iriiiít pak ssiul z Jtu IhIukIiiCJMIio piva nepili 47m9 i
1

otmoku posiou a uaia aliy Kon

gres splnomocnil poStovní úřa
zachování pořádku vyhrožoval

velitel not přiSlého ko
lombického vojska amtrickýtn

Louis Krampe Němec dohazo
vač práce na obviuěnl 25 vysté

dovau v Porto Kiku by mohla
:ÍS

pFijfinati meahi --pctiížiié obnosy hovalců že lákal od nich peníze

rucu a uchopiv zeleny sochor
zasadil ním topiči strašlivou ránu

do zad a téměř ho zabil Bir
nesa měl být odevzdán úřadům v

Savanně k potrestání když vSak

parník veplul do přístavu Bur-

ness skočil do moře! doplaval na

občanům
jako vklady a platila z nich dvě

procenta úroku ročně Dále na
Otázkou vlády n5í není dnes

i V Chicagu př'ícl minulý
čtvrtek k vážnému zranění 42letý

pod falešnými přecatírkami a že

prodával jo do otroctví O bí- -více uznáttt republiky fanamy za
vrhuje aby sluíné venkovských dáckém jednáoí Krampcově vyneotlvislý stát neboť to jest jižIistonoSQ bylo zvýSeno a aby kon Josef Šrámekpravuje jedna z obětí jeho takto:
gres zapověděl používání poSty

iIku rozšiřování hráčských lákadel
Krampe oznamoval íc potřebuje
dělníky do Pcnsacola Pia ku
sbírání ťinřic za plat $i a 1 150

břeh a tím uniknul i troutu Za

nějaký Čaa na to objevil tsc Bur-neo- s

v Pensacole a' Um v jedué
krčmě zrovna při tanci způnobil
rvačku Někdo z přítomných za-

sadil mu ránu do tváře a Burness
hned na to vytáhnul revolver a po

Ze zprávy ga dozvídáme že le

tosní schodek jest vět&í onoho i

minulého roku o $ 1623344
denně Místo do Pensacola po
slal je však do Hay St Louis
Mo a tam museli otvírali ústřicerriDiizne oanaanuty příjem po

krajan Prant Kliner bydlící v č

1112 Sawytr ave Upadl na chod
nik a zlomil si hrudní ko-i- Byl

dopraven do lékárny p Vilíma

kdež byl náležitě ošetřen načež

byl dopraven do svého obydlí

li V Chicagu zastřelil no minulý
čtvrtek krajan Jan Soldát bydlící
s rodinou svou v č 644 záp 19
til a zaměstnaný jako rozvážeč

piva 11 firmy Alias Brewing Co

Ve Čtvrtek ráno zůstal Soldát

doma neboť su cílil nemocným
Kolem 8 hodiny odeřel z domů a

rodina jeho zvěděla teprve večer

štovní úřadovny pro rok 1904 se a bylo jim placeno od váhy takže čal stříleli kolem sebe Někteří z

páčí na % 146304643 a schodek
jen stěží vydělali 50 centů denně přítomných mužů počalo střílctí

na Burnesse avšak ani jedna zpřibližný jest páčen na {7306906 K tomu museli spát v kůlnách
vvuam pofitovnien poukázek v horších nežli pro dobytek Když

si stěžovali bylo jim odpověděno

kulí bo nezasáhla Burness ale za-

bil onoho muže který ho udeřil aminulém roce se ohromně roz
množilo V minulém roce přiho
dilo se 373 různých nehod a ne

Toť jméno mladého muže kterýž pracuje v
úřadovně uhelného obchodu Sundsrland Bros
na jižní 20 ulici

Jest to Čech mluví česky a přeje si aby
češi kupovali uhlí od něho Jest zdvořilý a roz-

umí svému obchodu

Zajděte tam—do rozsáhlého uhelného skladu

nalézajícího se zrovna na sever od plynárny

Všechny druhy uhlí —Ncjnížší ceny —Samo-
činné proMÍvačky —Velké žluté vozy

Výborní krásní koně

Plná váha 2002 liber na tunu

SUNDEELAND BROS CO

poranil jeítě dva! a- - vyskočivmajitelem uakládárny J Dunba-rcm- že

za každého zaplatil ti a že oknem uprchnul a nežli se ho
V

'
úřady mohli zmocnili nalezni sestestí poštovním kárám v nichž

klcrkové byli zabiti zrančni a
musí pracovali a nebudou li chtít
že jim pomůže Každý z těchto

hotovou věcí Jedinou otízkou
jtKt zdali budeme budovati na

průplavu
Že naše postavení bylo uznáno

ostatními mocnostmi dokázáno

jet tím že jedna mocnost po
druhé následuje na leh 1 příkladu
a uznává novou republiku
Lidu na Kubě nesmírně pro

spělo naSe zakročení v jeho pro-

spěch a my sa ni mčli z toho nej-vět-

zisk Takbtide to i a

My ve skutečnosti stře-

žili převlaku ve prospěch její
obyvatelů ve proprh svůj vlast
ní a ve prospěch všech Vítlílaných
národů

S důvěrou mám pevně za to že
uznání republiky Panamy bylo
Činem osprivedlnitelným a v pro
spěchu všech vzdělaných zemí

Kdyby byla vláda opomenula
jednati tak jak jednala bylo by
to rržlo za následtk velikou ztrá-

tu Životů mnohé utrpení a roztá-

hlé zničení majetku

Měla li mlouva Hay iícrranova
nějakou chybu byla to chyba že

byla přííiSně vel k od u Hnou proti
Kolombii

'- -

již na jednom nákladním parníku
edoucím do Hamburku S nímmoderních otroků musel zaplatit

Krampeovi io za dohození této vrálil se ojiětdo Pemacoly odkud

poíta poškozena Zabita bylo
18 klerko i náhradník a 3 vážíči

polity 78 klcrkA bylo vážně a

398 lehce poraněno Kongres v
práce Ncvždomitý dohazovač
měl již několikráte podobné ne

se dostal do New Orleans a pak
trampoval do Mobil Zde spá

že živitel její skončil sebevrsždou

Mrtvola jeho ještě teplá nalezena

byla ve tří hodiny odpoledne vedle

chodníku na 77 ul mezi Scipp a

Ridgland ave Soldát umrtil se

ranou z revolveru vypálenou do

hlavy nad pravým uchům Pří

čina sebevraždy není známa avšak

připisuje se okamžitému návalu

Šílenství Soldát byl 33 roky stár

posledních dvou povoleních učinil snáze ale dosud jim vždy unikl chala tato lid iká bestie dvojitou
1

opatření aby zákonitým dědicům Krampe se vymlouvá že li při vraždu Dva mladici icnen t í TelefatijiÚhiiliivini! lít a Dinuflit ul
Oliniilm 20 a lllrkir ul

po samtyen vyplaceno bylo po nich běloch a druhý rhulat dalj a trní 2ÍÍ2709$1000 ním do sporu z něhož povstala

stěhovalci mohli vydělat ví-- e

kdyby byli chtěli pracovali

Požár státní iowské budovy
rvačka Co UurncHi zípaml sNových poStovních úřadovcu

řařfzeno bylo 2707 a 4463 jich
bylo zrušeno VDle nekttrýcrt zpráv neopatr- -

rnulatem běloch ho poraail nožem
oa zádech Buruels neztratil
však svou chladnokreVnnsťs ucho 'i vaoHť zpňíobcna odhozením hoía aorju tmainmo roku 1903

1řící sirkydle jiných zpráv chvbtié
tvedení elektrických drátů způio

piv na lilízku ležící kůl zasadil
ním bělochovi ránu ''n hlavy a za

bil ho namístě Mulat vida to
hledal spásu v útěku leč Buroess

bilo v kapitolu atátu Inwy v De

KRONIKA UDÁLOSTÍ
Moioes požár který zavinil škodu

přes půl milionu dollarů a přivodil pomstou v srdci 'puntil se za
zárovcí! odložení státní zákono

Opít hrozné nežtťístí na Jráze

V óK rý51edoarozbil se rychlík

vlastní

Novák & Kretek
2 1413 Jižní 13 ul Omaha Neb

ZlmlyruJ! 11 jjroddvajl

xMraniorové n žulová pomníky
mí hrobky tlénlíy

a liřhlbirní práM ticho driilm
Vnlkeré objednávky vylinuji ryiililppi-íllv- í vkuiol

nírn a obávaje se použiti revolve

ni aby rána nevzbudila pozornost
lidí na něj uchopil mulata za krk

zardousil ho a hodil mrtvolu jehodríhy Rock Island Califoruia a

Mexiko který v pondělí před půl

dárný Jednu chvíli se zdálo
Žc- - celý kapitul před 20 roky
nákladem 130:0000 postave-

ný je vydál zhoubě a jen nad-

lidské námaze haničů se podá
řilo oheň opanovat! Knihovna

byla zachráněna Požárem zni

do močálu Následující ob'tl
Burnessovou byli dva námořníci

m
-

noci vyjel z Chicaga Stalo se to
ve Willard Kansas 14 míl západ
ně od Topeka Rychlík vnzíl do

na bárce Rebeka () Moulton kte-

rá jela z New Yorku do líavanny
dobytčího vlaku a urážka měla

r ů

ť

čeno bylo severozápadní křidlo jedním z těchto námořníků do nniTrTiTTWiiiKii' m nirii iistrašlivé následky neboť třicet
lidí bylo zabito a mnoho jich bylo
poraněno Vlak vyjel z Kansas

i(aiaissisiaaiBiBiMSinBHSiBa

A

hudovy a slň domu jest
lirá'u v očouzené SKiitiny

Ohcfi vzniknul v deset hodin do

slal se do sporu na břehu a lil

ho Když se navrátil na

palubu bárky počal mu druhý ná-

mořník činiti výčitky pro jeho čin

bylo zřízeno 6653 oových cest

pro bezplatnou pefitovní dodávku

rtUft) ďlWrnffll W jeifjich zří-

zeno 13119
President 1 tajemník zahranič

cích záležitostí jsouce obeznáme-

ni le iemi podrobnostmi týkají
dmi se asijského východu očeká

vajf lt válka mezi Ruskem a

Japanskem na jisto vypukne ale

vláda Spoj Státu na počátku této

války podrží stanovisko úplné
IcC pro vBecbny přípa-

dy budou některé lodě drženy po
hotově kdyby bylo potřeba po-

slali je tam neb onam k ochraně

amerických zájmů aneb k ochraně

americkýoh cbčanů Admirál

Evans ae svými loďmi byl poslán
na ostrov Guam kde má vyčkali
nařízení které mu tajemník
Moody zašle telegraficky V ce-

lém sporu rusko japaoském není
ničeho co by opravňovalo naši
vládu aby m do nčbo míchala
neboť žádná ze sporných stran
nepoškodila jeitě práv prospěchů
ns&ich a americké loďstvo zůstane

nestranným divákem při krvavém

sporu který může každou chvíli

rypuinouti

Výbor na vojenské věci od po

ručit v pondělí senátu jmenování

gen Leonarda Wnods za major

City v 10 hodin večer jsa zpožděn poledne a když se počal rychle
o 20 minut a v dobe neštěstí jel Burness rnu prostřelil chladno

OilKtriifliiJn inířlBiií n apotťnhované
líitky a krv vyli(if ruřrií krv
ní a koíní elinriliy tiyalU mylě lulkrtv fintou a betintnu

Cena '!i eentft

VÍPBM OSADNICKÁ
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i 1)0 í
krevně srdce Byl odevzdán úřa

dům v HavannS a uvězněn v Carccl

narodil se v Chicagu a smrť jí ho

oplakává manželka a dyě Jílky
Náležel k řádu Pckrok t 65

ČSPíj I ku dvoru Český Lev č

1 Čes Amer LeimlkO U každé

ho z nich byl pojištěn na íooo
V New Prague Minn sko

nal předminulé úterý po nedlouhé

nemocí Marý a vážený osadník

krajan Mitěj Rybák Krátce před
svou smrtí rozbolavřlo $ mu cho

Jidlo a právě když se Jkaři chy-

stali odejrnouti mu prt 11 nohy
stlžcn byl ňplavící sněiivou Uinn
a za pět dní nelítostná smrť vy-

rvala jej z kruhu rodinného Ve

čtvrtek pohřben byl za hojného
účastenství přátel a známých na

hřbitově ' Václava po boku své

choti kť'ráž jej předešla na věč-

nost 3 října iH'ji) — M Rybák
narodil se v Kundraticích v če
cbách 7 února 1842 V roku

1864 pojal za manželku Annu

Peterkovou z Veselí V roku
1 866 přistěhovali se do Ameriky
a usadili Uval v New Prahne
Míun Matěj Rybák věnoval se

nejprve kovářtitvl později měl ho-

stinec a konečně obchod Byl

mužem řádným a těšil se veliké

vážností všech kdož jej znali

Smrtí želí 5 synů a tři dcery

" V Clevelanku spáchal minu-

lou středu ráno sebevraždu krajan
Prantišek Proněk bydlící s rodi

nou svou v č- i3i Kennedy ul a

zaměstnaný jakožto vzorkář u fir-

my National Malleable Iron Co

Xonhlý Čin svůj spáchal ze stra-

chu před šllenRtvím Před svátky
vánočními upadl Proněk vracej?
se domů z práce na náledí a zra-

nil se na hlavě tak těžce 2a od té

doby nemohl pracovali a stále si

jen naříkal na velké bolení hlavy
Bolestí ty stávaly se nesnesitelný-
mi a nešťastný krajan pln zou

falství stěžoval si často své man

National kde zabil dva Číňany

1

' '?
'

í
-

?

rychlostí 30 mil za hodinu Na

vlaku nalézalo be také několik
mužů hledajících nové domovv v

Oklabomě Nefitěstí toto bylo
jedno % oejvětších která se kdy
na Rock-islandsk- é dráze událi a

poněvadž se srážka udála na malé

Uú Mf Colorado ivězení tohoto uniknul neboť
Soachotliiy ViiáI 9
aathmnta&dnotin) Hpří vsVch zločinech jeho přálo mu

vždycky neobyčejné ItěKtí a pozdě
ji zabil ještě dva námořníky a ko

stanici a za tmy Trvalo to dlouho

iarn pilo pra-dní- k

prúdulnl-c- a
m hrtanu rosa-dm-u

pilo prut
bolastl naatnaa-nln- y

a vůbec jl4Mwiiut 11 1 1 a n t

nečně zastřelil v newyorském pří I ynřli mohli být zranění vytaleni a

JIŽnI KALIFORNIE

vyjed z Omany

y litery 2 ňnora 11)04

O ceny jízdného a

všechny oslainí po-

drobnosti dopiste na

stavu kapitána iowosenda který
mu dle jeho výpočtu dlužil %(

Tento zločin '
koin-čii- učiní tuto

lidskou bestii na věky neškodnou

praní % krčnt vvládi t kretkám
jdlnl

ošetřeni Mezi zachráněnými na-

lézal ie také II G Parsons

zpravodaj anglického časopisu v

Topeka který vyváznul jen 1 leh-

kým poraněním ačkoli dva lidé

před ním sející byli usmrceni

52 lidi ofcťtí bouře

V bouřících vodách úžiny juan
de Puta u pobřeží WashingtonuParsons sděluje takto: "Srážka S L Kosloryz {

šlřiti nařídil guv rnér Cummins

aby se všechny listiny z úřadoven

odnesly a sám pak so súčastnil

baíení obllkniv na se gumový
pMášť a vysoké boty Haiííí byli
zdržováni ve své práci výtkou bu-

dovy a zároveň i vysokou polohou
kapitolu takže tlak vody nedota-stačov-

Dva hasiči byli při uří-

cení se galerie v domu zástupců
lehce zraněni Kapitol poskytuje
obraz spousty Mramorové neho-

dy pokryty jsou ledem podlahy

jiou zatopeny Mnohé malby v

síni jsou n idolro zkaženy lowský
státní kapitol j z

ve Spojených Stá-

tech a jest stavěn na způteb ono-

ho v Albany N Y Dle slibu
stavitele budovy měly být ohni-

vzdorná Kapitol nebyl pojištěn
jako nejsou OitatDÍ tiátuí budovy
a ústavy iowské

Člověk — bestie

Kdyby byl Zola ještě na Živu

mohl by ze života Henry Uurocsse

který v newyorském vězení Sing
Sing očekává svou popravu utvo
řiti oový román který by byl
anad jeětě silnější oelli jeho "Ca-naille-

Henry Burness narodil
se v malém hvířském městečku v

Peonsylvaoii a jit od mládí lidský

zahynulo v pátek v noci 53 lidí

kteří se nalézali jako cestující na "íI'

parníku Chllam Bezpochyby
i
$

f

Iťtom 0O llrowu lllook
OMAII4 NKB

generála Pět republikánů a dva

demokraté hlasovali pro něho

proti němu hlasoval jeden demo-kra- t

a jeden republikán- - Očeká
vá ae že se senátor llaona vzepře
Věnování gen AVnnda v penátu a

le jeho povýšení nebude potvrze

všichni ze zahynuvších by byli

udála se v 1:45 dnci ráoo 2 míle

od Willard Kana Nejméně 30
lidí bylo na místě zabito kdežto
několik jiných smrtelně a velký
počet jich více méně zraněno Dva

vozy plny cestujících byly rozbity
obě lokomotivy rozmláceny a čty

uSli smrti kdyby byli zúatali na 'asaiaiaiaiaiaiiiisisaaiwai!

Tanto dála 1S íokú osvldfanjf
vhlanymt evropskými láknri
vyikonaaiijř a Jimi odporneova
t proatřadak přadet vltoky do

aavAdni lákr vonalvanii frntl
Tyla uváděným chorobám o
éainl avédel tluioa podknAnl m

nsnánt aa vylááani a vSach mt
nlíítk a návodem $i soiiou $120

palubě porouchaného parníku ale

cestující zachváceni tyli ždeinuim eclorořnf (imr-hlniu-í

Hledají fiidiielin fiirnieraposádka byla vysílena strsfilivým

bojem proti zuřící bouři t ti kdož
Na jírodr) t UkA-nv- lnho(lh
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ztratili hlavu a chtěli se zachránili
oa lodicích nalezli předčasnou

1va fádní ioklillvl avolxidnl ďiSI
kti-f- l vyznají dobře vs v4i-c- pracích
fiiriniTKkýrh yH ř in" řt-t-i plut

inoboii niíta Uničil IBHkavé
nalililky zuSlnte na adrcau: K Kocbla

Ave M ward
l'n 24x1

654ScottSt MlIwaukeeWIssmrt v hlučících vlnách Nejprve
posazeny byly ženy a děti do zá
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želce že se raději usmrtí než aby
sešílel Minulou středu ráoo po

chranné jedné lodice a v pěti mi

nutách neúprosný osud ji stihnul
sedmé hodině vstal a zastav man-

želku dítkami 11 snídaně pozdra-
vil se 1 nimi a několikráte je po

f

t
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líbil Manželka přichystala pro
něho příbor ale on odmítl se slo

vy: "Dfikuju ti ale není mi ještě

život mu nebyl ničím a každou
skútečnou Či domnělou urážku
mu učiněnou trestal krví Když

byl ještě hochem fekl jednoho
dne ku svému kamarádu které

Tři námořníci řídicí lodici Snažili

se se zoufalým oapjetím sil udrželi

lodici na vlnách leč lidské síly byly
bezmocný proti rozzuřeným Živ

lúm a když lodice nalézala se asi

600 stop od ztroskotaného parní
ku zavzněl srdcervoucl výkřik
noční tmou a pak následovalo ti-

cho smrti 'Všichni zahynuli ve

dobře raději nebudu snídat" Po

těch slovech odešel do ložnice a

za několik minut po té zavzněl

výstřel Na smrt tilekaná Žena

vřítila se do ložnice a tu spatřila

mu zrazil čepici hiavy: "Udě

no benátor 1'oraker v nniun
tvé zprávě k senátu df ie proti
gen Woodovi nebylo dokázáno

žádné obvinění svědkové Že byli
gen zaujati a týl le se nedopu-

stil Žádné neposluSnosti proti
gen Hrookeovi

Minulé pondělí zaslal president

kongresu zvláštní zprávu týkající

ie paoamské otázky V ní vy-

kládá vlechno vyjednávání které

bylo vedeno Kolombickou vlá-

dou a podává spisy kabelových
vdep-íi- í kteréž byly vyměněny
mezi úředníky Spoj Států o oné

věci

Hlavní body z této zprávy jaou

tyto i

"Nehodlám ani na okamžik ro-

zebírat! možnost že ty mohly

Spoj Státy dopustit! se takové

irrrkosti aby opustily republiku
1'anamu

Ve všech našich mezinárodních

vztazích jest nejdúležitějsfm zbu

dování mezimoískébo průplavu

jeriož jest nevyhnutelně zapotřebí
k rozšíření našeho obchodu zvlá-It- ě

po posledním rozíííeoí našich

držav k opatření obrany naieho

pobřeží '

ry vozy dobytka roztrháno na

kusy a celá trať poseta byla zabi-

tými zvířaty Oba vlaky jely
rychlostí asi 20 mil za hodinu a

než oba parostrojo se srazily
strojvedoucí a topič nákladního
vlaku seskočili- - Topič na osob-

ním vlaku byl vážni zraněn stroj
vedoucí však vyváznul Nejhůře
na tou byli lidé v třetím vozu

osobního vlaku V kuřáckém

voze který byl před ním byli jen
dva neb tři muži a ten byl převrá
cen a stlačen do vozu za ním v

oěmi bylo plno cestujících Když

se srážka udála shasla všechna

světla a o okamžik později masny
roztříštěného Železa a dřeva do-

lehly na cestující NejvětŠÍ část

těch co seděli v předu vozu byli
zabiti okamžitě ze zadního konce

jich však asi dvacet uniklo Mladé

jedenáctileté děvče Doonie Marti

nová uvázla mezi dvěma vozy a

těžká kamna sfítila ae jí na jednu
nohu Nářek její přivolal záchran

ce a muži z nichž mnozí od ran

krváceli ihned přikročili k jejímu
zachránění Vzalo to dvi hodiny
nežli byla vyproštěna a první její
alovo bylo "tatínku! poněvadž

Slavnostní otevření hostince

pspořádají PŘÍŠTÍ SOBOTU 17 ledna

Mioliéilek a Letoinct
majitelé NÁRODNÍ SÍNfí na 13 a William ul

Po celý den a i vríer bude o vtlkeré pohodlí pobavení a
občerstvení hosta náležité postaráno I'tí té píílr iitoHti po-

dávána bude výučná polévka jakai i anamenité jitrniíky a

jelítka se zelím a cbvar s kfcnrm

Čepovali se bude výleíné a světové povésti požívající pivo

"Fansf a "JIudivclHcr"
K hojné návSttvě ívou MICHÁLEK A LACINA

láS-l- i to ještě jednou Zim zabíju
těl'' Žim nezalekl se této výhrůžky
a se smíchem srazil Iiurnessovi

vlnách úžiny Parník Clallam

porouchán byl bouří když nalé-

zal se již téměř u cíle své cesty

nešťastného muže již mrtvého a

vedle něho kouřící se ještě revol-

ver Povolán dr E K r

z č 148 South Woodlsnd aveedna z obrovských vln zalila pa

podruhé čepici 1 hlavy a za okamžik
na to ležel oa zemi mrtev maje
hlubokou bodnou ránu v srdci
Buroess uprchnul po tomto prvém

eni mohl toliko konstatovalilubu voda vnikla do vnitř lodě

uhasila oheli pod kotly a loď pak smrt — ťroofk Dyi 43
se atala hříčkou vln To se stalo

roků stár žil v dobrých poměrech
svém zločinu a pěšky ae dostal až
do Baltimore kde ai vyhledal ve Čtvrtek odpoledne Důstojníci

rodinných a zanechal zde maníci
ku a pět dětí Náležel k řádumísto na jedné lodi ale ani přísná posádka se namáhaly aby za

Budivoj C 50ČSPS a ku dvoruchránili loď a cestující na ní leč

bouře stávaly se čím dále tím
disciplina jež oa každé lodi jest
zavedena nedovedla zkrotiti onu

bestii jež v nitru jtbo dlela a
Jaa Hus Lesníků Amerických

prudší parník konečně byl

Předplaťte ae oa Pokrok ZápaBurness za své přestupky proti Předplaťte se na Pokrok pouze $1 ročně
tak porouchán ie se zdálo že

každou chvílí klesne pod hladinu du pouze I100 ročněkapitánu a svým soudruhům byl


