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Rodinná tragedie

(NIe pfivodní dílcní)

%k Z AMERIKY % 5 ílrozná rodinná tragedie udála
se v oedávoých dnech nedaleko Výroční divadlo

_ _
HttHHAJM I I

místečka Ord Neb Dne 39
března postřelil krajan E Erben
svou manželku a teprve potom za

se a presidentem a že myslí ti
I" O'

hrnul ji výčitkami Že mu byla
nevěrnou Na to odetel mezí

kteří k poradě té pozván! nebylí
t- Ě a

men nemene aoiezitou poradu a
dvťře kde sám se též zastřelil

KdyŽ nejstsrŠÍ aai devítileté děc
železnicemi Slova jeho vyvolala
pochopitelný rozruch Proti tomu
ozvalise jiní zvláště Bailey a

Foraker ale po chvíli došlo přece

ko se vrátilo z pohřbu dcery p
Novosada nalezlo rodiče v krvi

Česká Svob Škola

v Sokolovnó

jxfjo JIrátl mo bude a -- i

iO Honza

v zaklofém zámku
Kozinnrnd veselohra ve 4 Jed

ot V JJ 1'luiiilovaké

Uěíelo ihned a nářkem k dědečko
jen k utišení na obou stranách

vi a vypravovalo co vidělo Nrž
Po řeči senátora Stone který při-
mlouval se za přijetí předlohy v

visk dostavila ae lékařská pomoc
byli nešťastní manželé již mrtvi

tom smyilu jak byla spracováoa Měli tři maličké děti které den

před hroznou touto události Er
ve sněmovně bylo sezení odroče
no— V zástupítelstvu byla pro
jednána

_
předloha týkající se roz

— fc li a a

bsn dovezl k rodičům Pohřeb

' Zaseáásl 59 kongresu

Ačkoliv záležitost úpravy želez-ničníc- b

aazeb tábne ie doiti dlou-h- o

přece Jenom nemůže te docí
liti konečného usouení Dne %

dubni podal senátor Long doda-

tek k železniční předloze ohledné
oudnl právomoci jak byl vyjed
Dia společně dohodnutím Bílého
doma avšak pro nával dfíve ie
přihlásivlích se řečníků nebyl při-

puštěn ani k tlovu Nikolik
řečníků mluvilo o téže věci a

zvláště senátor Fulton z Orcgoou
velice tívS ae jí caitával a při
rolouval se za přijetí tak jak je
nyní podána Senátor Hale po-

dii rozpočet na neodkladné zále
Žitoati který byl jíl projednán v

poilaoecké sněmovně Senátor
Tíllman podal stížnost na jistou
východní dráhu která provádí
jakéii nepřístojnosti na úkor mést
ve VirgioíJr — V poslanecké sně-

movně tobo dne byla odhlasována

předloha o známém osobním zá-

vazku k náhradě o niž usilovali

nešťastných manželů odblval se
pocru postovnickeno uue pro

flamý Zcrt mmj mfcli anié liry

VHTUPNfti

Risirv iidadla 35o ostatní 25o

na česko Národní hřbitov v Ord
jednáváoo bylo několik drobných
záležitostí k nimž od různých

rravi se ze to byla myšlenka na

nevÉrnoit ženy která zavinila
poslanců byly promluveny nedlou I Dítky In tontfltuto tragedii í £ 1bé řeči— Dne 6 dubna se jako

Maxim GorklJobyčejní v senátu mluvilo o že
I m i i t m á mm

leznicnicn sazDacn zpravodaj a Jak jsme již dříve oznámili v nodňli večer dne 15 dubna '06jeden 1 nrjvČtSícb zastanců před Maxim Gorkij známý ruský spi
sovstel a bojovník za svoboduoaloby senátor Tillman Žádal aby

debatě o železniční předloze vy stoupil již cestu do Spoj Států k

níž chystal ae od dělil doby
hradil se ještě týdin pak aby
bylo usjednoceno na dni v kterýž a I a a a a m au vilikem tomto neštěstí ize miuviuorun oacnazi se liz na vodě a v
má býti o ní hlasováno Vůdce ti o ttěstí že bylo tolik Životů ťnejbližlích dnech vystoupí ns pů
oposice Aldrich neebtěl k tomu za jako zázrakem zachráněno Kdyžviteboi železniční zřízenci v celé du svobodné Ameriky Přede
Žádnou cenu svolíti ícečí vzta jsme tak pohlíželi na ty vsgonyzemi Pále byla příznivě odhla

Pan Václav Schneider oblíbený
hostinský a majitel velkoobchodu
lihovinami odejel v pondělí odpo
ledne do Crete a okolí aby tam
avé čttoó odkupníky k nastávající
namáhavé poloí práci zaopatřil
výbornými posilujícími nápoji
Není pochyby Že ooětně oan

vcirem vstoupil v Lherbourgu ns
roztřlskaoé na ta žíleza zohybsnánujici se K voieDni předloze pro

i I é t m a brémský parník ''Ksiser Wilhelmsována předloha jíž se povoluje
roiuviu senátoři uikins uamme a

ta]ncn
{ přerážena nemohli jsme si před

a a
der Grosse" NěkolikIJení sladkých vín různými př

těchKean Zvláště
_
řc£ Elkinsova se uaestavit jak mohli

mlsky Takto připraveoé vlno policajta ruských kteří sledoval!
Mezfdostattrosek bez úrszubyli k podivení Jest totiž b němbude podlehati daní a sice tři jej krok za krokem jakmile o m w

K:
cestujícími nalézalo se as! padesát Schneider setká se ae skvělým výzoárao že je nejzarytějším nepřicenty z gallonu-- Dne následuj pustu itusko provizi jej i ns
dětUZ některých kar akákali lidé aiedkemtělem předlohy a hlavním jedna cestě přes moře Ohledně plánůcfho mel v senátu Long řeč ve

Minulou středu odjela zpět dotělem železnic ale vzdor tomu oknyneboť dvéře byly zatarasenylho není mimn nic nríiMhn aprospěch dodatku k Železničn
aváho domova manželka d Kudprohlašoval že předloha je docela v8ak proslýchá s že ve spolku s tobmI mnozí ocitli so až po

pěkná a Že dokonce je do ní zrov ulkýmj revolucionáři v New rmeD v močálu Kevíemusvé- -
předloze který vypracován byl
v Bílém domě Prohlásil Že

Krčili rolníka u Ord Neb Paní
Krčálová byvši totiž delší Čas jižna zamilován Dále bv la ořiiata vt rut ~au :l mu leknutí ocitli ae v studené

zodpovědnost béře sám na sebe # tm m V WMSWBbU UWUUIIUUUUw r nemocna odhodlá a te na radulázni Cestující v počtu několikapředloha jíž se povoluje 1937000
ar é a m a a a

hodlá velkou agitačoí cestu naTillman zase jsko obyčejně poda
stížnost na nepřístojnosti železnic

Dra Kohouta podstoupit! operaciset byli dopraveni do městana zřízeni poamorskeno lana z níž pořádati bude přednášky V
Key West na Quautaoamo na Dlouho do noci byli nuceni čekat!Dále byla podána kooíerenčn New Yorku nepochybně uspořádá
Kubě a odtud na Panamu— V za nředitftvenf mváha nlnnuJUIfhnzpráva o předloze indiánské ale

s za tím účelem před 14 dny při-

jela do Omany a hned v nemoc
nici sv Josefa provedena na ní
obtížná operace kteráž so zdařila

než byly odstrauěny trosky a vlak

na západ mohl být! vypraven Neži j I r " — '—
t téže věci nebylo nic učiněno

se vlak hnul kapela pana Boháče--loha o rozpočtu pošt Dále mlu- -

V poslanecké sněmovně po dlou a

Velká železniční nehoda zahrála Ifatně uniknuvším cestuvilo se o cle o 11

bých tahanicích přijat byl konečn železnicích a o

té bylo jednání

Zdravotní stav její kvapem ae
k-pš-il a potěšivfii ae se svými přá-
tel y manžely KrČálovými na 9 a

jiném Brzo po jícím několik písní na cestu —(Nale zvláštní dfilení)zákon o národní karanténě Jiha
odročeno Frank SkočdopotaRavenna Neb — Vlak Číslone kladu mu silný odpor au ko

nefcně poslancem Williamsem ne Ilickory ul pospíchsla téměř úpl41 který pozůstával z 13 vagonůDowle doapoŠtoloval
expresních a poštovních vozůcbali se přemluvit! k povoloosti— Zprávy osobu I

ně uzdraveua ku avé milé rodině
kde již toužebně byla očekávánaJohn Alexander Dowie EliáS tažený dvěma parostrojijedoucímiDne 4 dubna promluvil senátor

Josef P Radil zámožný rolníkTřetí a jefitě několik jmen majícíNewlands delší řeč o úpravě želez Aby pak p Chas Krčalovl ae ne-

stýskalo přijel k němu v minulýchznámý apofitol pntřefitěné sektyničnícb sazeb Prohlásil že od Ord Neb navštívil nás minu-

lou středu Přivezl do trhu south- -

50 mil za hodinu' byl vyhozen z

kolejí 5 mil východně od Kavenny
zrovna před dveřmi pana Durcha
na Piersnovém renči Vozy byly

náboženské byl usnesením obyvaschvaluje všechny dodatky ale
dnech jeho mladší bratr Josef aby
zde v obchodní koleji vzdělání avéomaŽského káru hovězího dobytkatelů Zionu sesazen Vefikerá moc I "

t

nejraději by prý viděl kdyby Že

lesnice do rukou vzala vláda
zdokonalil

epravovatelská bude složena na všechny plné osm kar bylo vy
a a cenou oDdrzenou uyi upine
spokojen Pan Kadil jest taktomrštěno z kolejí Kola zabořila sebedra W G Volivy který vzhle Omlazující prostředek

Veliký rozruch učinil mez! krás

Senátor Daniel zabořekoval nad
tím že málo zástupců v jižních do měkké země Oba parobtroje

I dobrý humorista a není tedy divu
lw a i ě tm t

dem k tomu až z Austrálie byl i
ze v následek vynodoe prodejepovolán k zachránění Zionu Ač zůstaly na kolejích odtrženy od ným pohlavím francouzský pro- -státech je v službě veřejné Bylo
teprve byl samý jen žert Jelikožkoliv působí v Zionu jen krátcepřijato usnesení aby jibanům do rozbitého vlakj Poštovní vůz se

vyšinul a prudkostí hnán byl asi má v Omaze hodně starých přátelzískal ae veškerou důvěru spolu

fessor když oznámil že vynalezl
neomylný prostředek omlazující
Objednávky se mu jen hrnuly ale

stávalo se více uznání v rozličných
zdržel se zde poněkud déle věda

joo atřevíců v před Expresnvěřících Dowie který před neslužbách veřejných— V sněmovně
že o rozsáhlé hospodářství postarádávnem raněn byl mrtvicí bylposlanecké dostala se vlivem ukázalo se Že prostředkem tím

bylo obyčejné líčidlo jež vlastoěse pečlivě jeho věrná družka a sy

vůz byl obrácen a ostatních osm

vozů rozbito Všechna sedadla

byla roztřískána a ku všemu chytil
Štephensovýra znovu na přetřes delSÍ čas v Mexiku kde stav jeho

ae zlepšil Přes to vfiak obyvatelé nové Pouze litoval Že zvirolé- -

Zionu jsou přesvědčeni že bude
krásu zsbíjelo Prostředky ze

vnějšími jest ovšem možno za

krýti předčasné aestarání ala

předloha na osazení 505000 akrů

půdy reservace tří indiánských
kmenů v Oklsbomě kteráž byla

kařská prakce jeho valně utrpí
Uylo nám potěšením pobavit! se

se ucházející svítící plyn a jeden
plynový kotel vybuchnul Alenejlépe když ustoupí do pozadí a

chvileuku a panem Kadilem j?niponěvadž ve strouze i v močálumísto avé přenechá jinémujiž jednou přijats ale pro jakousi
jest starým příznivcem listu nabylo plno vody byl ohefl uhašen

zakryti není vyléčením Jest
nutným brát! Tnoerovo Léčivé
Hořké Víno které dá tělu zcela

Nový český časopis
maličkost odvolána presidentem
později opravena a znovu přijata

fiehodříve než ae rozšířil Jeden paro
"

5

stroj přijel do Kavenny oznámit V pátek minulého týdne byliV těchto dnech doily nás nově novou krev zdravou Čistou a boZajímavá byla debata o rozpočtu
neštěstí Obyvatelstvo bylo ihned jsme potěšeni návštěvou pp Janazaložené "Hostinské listy" Novýna poltu Mylo usneseno že kon hatou Ono to jeit jež osvěží

pleť dam a udrží ji v plné kráse sku pomoci pohotově a sehnavši Prancla a Václava llurta i!hrěltento časopis bude vycházeli vgresuíci nebudou moci posílit!
deky a jiué potřeby vypravilo seChicsgu prozatím jen měsíčně ných rolníků od Parwell Nebvšelijaké věci po pofitl bezplatně jasnosti Ono to jeit jel pfimějo

salfvací ústrojí k práci a tím uvrale bude li mu věnována náležitá které proválel bratr a Ivakr násk místu neštěstí Nežli však plillijak se dříve stávalo Taktéž ne
de celé tělo v souladoou činnoupozornost a podpora ataoe ae oblíbený hostinský p Ant Princismí kongresník propůjčovat! svou pomoc k vlaku většina cestujících

tábořila na prériích jil všichničtroáctidennikem Časopis bude Přivezli do loulh-omažskéh- o trhu Nent léku který by mil rozhod
bea pomoci dostali iq i trosekhájili zájmy hostinských a II Ju oějlí účinek qs víethoy orgánya aary novcsino uoDytna aie s

vlaku Zo při aachrifiováni událydělného vůbec Vydavatelem jest cenou nebyli valně spokojeni Pia tělesné nei Trintiovo Léčivé
nároiní pracovník Joiel se rozrušující výj-v- y netřeba podosnámý iiuit byl velice potěšen iprávou Hořké Víno ono Mčl hojí po

1 1 1 1 Ě tik ala a t a

Anděla redaktorem taktél dokta vsbusuje a síti Ono v krátcei)ni jeuna sena stera cestovala II e pant leno auta nalezl se v

tečně snámý žurnalista J A Ho upraví siltvání dá vám idravou

poltovnl toáraku růsným podni-

kům a výborům s oll svého čatu

prováííly ae růsoé nepřístojnosti
—Dne následujícího bylo v senátu

opětně jednáno o íelesničních

saibich a pt) tem dollo k srálce
mesi lim! kutí súčaitoili se po

tady v llíléw Domě ma) těmi
kuli tam posváol nebyli Ssolior

Do!lir 1 lowy prohlásit la li

maji ůlaš i'iivo aby udili

se dvěma malými dítkami rulla nemocnici sv Johís vede sejit
porouchsnou nohu a přece děti lépe a ie co orjdlivt navrátí se

vynášela ven Jioý mut měl opět sase metl své drahé Taktél mm- -

podiký Vydavatelstvo slibuje
e obisb listu bude vidy pestrý a

chuť k jídlu itiltř tělo a přinne
krásnou plť Itude Vim jako

f

t

byste byli omládu V Kiráchnl slintanou oohuj macho 010b lvíka p Jam Prmcla meškala sd

bylo iraoěoo a pořssloo Pro minulou sobotu návštěvou u čn
řesně originální předplatné fi
a rok Adressi jt Ulut Island Jot Trinvr ?99 H Atluaud Av

Chicago 11léksře bylo sde práce dost! Při oých tvých sdeillch přátelAve Chtcatjo

1


