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Lod znicena požárem na mori.
Parník Morro Castle, náležejí-
cí linii Ward, shorel na mori a-
si osm mil od brehu New Jer-
sey. Vezl 518 cestujících a
204 clenu mužstva.

Neštestí vznik vyšetrován
jest.

Kapitán lodi Robert Wilmott
byl mrtev, když se neštestí stá-
lo. Lod byla pod velením prv-
ního dustojníka W. F. Warm-
se.. První k horící lodi dorazil
parník Andrea F. Luckenbach
a oznámil radiem, že zachránil
nekolik lidí. Záchranné cluny,
které od požáru unikly, pristá-
ly ve Spring Lake.

Lod Morro Castle jezdila
pravidelne mezi New Yorkem
a Havanou, kam podnikala vý-
letní cesty. Z takové osmiden-
ní cesty se práve vracela. Když

opouštela 1. zárí New York,
vezla do Havany sto clenu pe-
veckého spolku Concordia z
New Yorku. Všichni pasažéri
krome šedesáti byli turisté,
kterí jeli na Kubu pro zábavu.
Kapitán Wilmott stižen byl sr-
decním záchvatem a za noci
zemrel. Zprávy zachránených
se ruznily. Jeden ze zachráne-
ných, námorník vypravuje, že
byl probuzen, vyskocil s lužka
a v nejvetším spechu utíkal na
palubu. Když tam prišel, byl
již celý stred lodi jedinou výh-

Zachránení vyskákali vetši-
nou okny svých kabin. V dobe
kdy se neštestí událo, rádil na
severní cásti atlantického oceá-

nu hurikán, ale v okolí lode,
ackoli bylo more rozbourené,
nebylo to nejhorší, cluny bylo
možno spoušteti bez obtíží.

K ránu spustil se liják, který
mohl uhasiti požár na palube,
ale nikoli uvnitr lodi.

V ranních hodinách v sobotu
bylo oznamováno, že bylo za-
chráneno asi pul tretího sta li-
dí. Na míste neštestí prevzal
parník Monarch of Bermuda
osmdesát sedm lidí, nejaké
parník Andrea F. Luckenback
a osmdesát pet jich se zachrá-
nilo na brehu New Jersey.

Hned z rána pocaly vlny vyr
hovati mrtvoly na breh a ne-
které mrtvoly bylo videt plova-
ti po mori. Bylo jim venováno
málo pozornosti, všichni hlede-
li pomoci poraneným a vysíle-
ným lidem na brehu. Byly
hned povolány ambulance v o-
cekávání, že pribudou brzo
další. Z tech, kdož byli dopra-
veni do nemocnic, skoro nikdo
nemel poranení nebo popálení
vážnejší. Vetšinou bylo to jen
odreniny a zvlášte únava a vy-
sílení.

První plavci, na breh pristá-
li Vypravovali, že byly cineny
pokusy požár hasiti, ale hasící
aparáty nebyly v porádku a
tlak vody byl príliš nízký.

Lod mela dvacet ctyry zá-
chranné cluny, ale bylo mož-
no spustiti jich jenom šest, ty,
které byly na pravé strane. Le-
vá strana byla ožehána pla-
meny, které tam hnal vítr a ne-
bylo možno se tam priblížiti.

K ránu spustil se liják,
který mohl uhasiti požár na
palube, ale nikoli uvnitr lodi.

V ranních hodinách v sobotu
bylo oznamováno, že bylo za-
chráneno asi pul tretího sta li-
dí. Na míste neštestí prevzal
parník Monarch of Bermuda
osmdesát sedm lidí, a osmde-
sát pet jich se zachránilo na
brehu New Jersey.

Dr. Charles Cochrane z
Brooklyna, jeden ze zachráne-
ných vypravoval své zkušenosti
z horící lodi: “Spal jsem ve
své kabine, když asi o tretí ho-
dine ráno probudil mne cástec-
ne hluk, cástecne podivný zá-
pach. Pocal jsem chápati, že
horí a hned na to slyšel jsem
krik a mlácení na dvére. Vstal
jsem v nejvetším spechu. Cho-
dba pred mou kabinou byla jedi-
nou výhni. Hned jsem pocho-
pil, že tudy neuniknu i vrhnul
jsem se k oknu, které bylo na
štestí na úrovní paluby, protla-
cil jsem se ním a pronikl ven.
Pospíšil jsem k nejbližšímu zá-
chrannému clunu. Na palube
bylo velmi živo, každý pobíhal
sem a tam, ale nebyla žádná
panika. Vlezl jsem do clunu,
který bjl již lidmi naplnen. Tr-
valo to asi ctvrt hodiny, ackoli
mne se to zdálo býti celou vec-
ností, nežli plavci clun vybavi-
li z háku a spustili na vodu. Od-
tud jsem videl, že jest príd lo-
di v jediném plameni. Myslím,
že z tech pasažéru, kterí meli
kabiny za knihovnou, ani jedi-
ný nemel príležitost život si za-
chrániti. Zatím pocalo se lít s
oblak, ale do vnitra lodi, kde
ohen nejhure rádil, pršeti ne-
mohlo. Za hustého dešte a
mlhy považoval jsem to za zá-
zrak, že jsme se tak brzo dosta-
i ku brehu. Cestou jsem za-

hlédl jenom dva jiné cluny, kte
iré rovnež k brehu mírily. Mo-
ji spolucestující na clunu sami
námorníci, lodní mužstvo. Tech

Šest stávkujících pobodáno
bayonety.

V High Point, N. C., šest ne-
zjištených stávkáru pobodáno
bylo v pondelí bayonety, když
národní gardou zástup stávku-
jících rozehnán byl u Harris-
Covington továrny na punco-
chy. Zranení nebyla težká.

V šesti jiných tamních tkal-
covnách a továrnách pracuje
na 2.000 osob. Z techto na
stávku vyšlo jenom 400.

V jižní a severní Karolíne
pet tisíc tkalcovských delníku
vrátilo se v pondelí do práce.
Odhaduje se, že v obou techto
státech je na stávce 106.000
delníku.

Ve státu Georgia pet továren
bylo zavreno.

V Saleysville, Rhode Island,
25 osob bylo poraneno v náva-
lu u tamní Sayles továrny.

Patnáct osob, nekterí vážne,
poraneno bylo v Danielson,
Connecticut, kde na 1.500 pi-
ketujících rozehnáno bylo stát-
ní policií vrhající slzné bomby.

V Pittsburghu, stávka del-
níku v továrnách na alumi-
nium, jichž bylo asi 9,000, byla
prohlášena za ukoncenou a
strajkárum narízeno, aby se
vrátili na svá místa. Stávka tr-
vala asi mesíc. Všecky továr-
ny stávkou stižené, náležejí
jedné firme, Aluminium Com-
panyof America, jejíž rozho-
dujícím akcionárem jest An-
drew Mellon, bývalý sekretár
financí. Jak se konecne obe
strany dohodly, nebylo dáno
do verejnosti.

o

Lidové písne a rádio nesmysly.
Grover Beard v týdenníku

Severní Karolíny vydávaném
píše:

“Nástroje byly: housle, har-
fa, 2 banjos, kytara a neco, co
znelo jako “dulcimore.”

Predstavte si verandu na vy-
sokém kopci, z níž pohled se
otevírá za mesícního jasu a
šest prostých horalu mladíku
hrajících a zpívajících pekne
ty lidové písne, v nichž ani sto-
pa nebyla po jazzu.

Po nekolik roku jsem naslou-
chal, jak po rádio mestští páni
muzikanti mysleli, že predvádí
krásné písne jako k. pr. “Ona
prijde, kolem vršku” až jsem
cely tím otupel.

Vcerejší noc, kdy slyšel jsem
fy prosté horaly, smírila mne s
hudbou a zpevem znovu.”

o
Hubari pozor.

Chicažané: J. Veselý, F.
Štepán, Louis Novák a J. Pav-
lacký zajeli si do Hobart, Ind.
Padli na hriba, který meril 29 :
palcu kolem dokola. Objem ko- ,
renu byl šest palcu.

BY THE DAWNS early light...

AT THE TWILIGHTS LAST

GLEAMING”

BALTIMORE dalo Francis Scott Key Ame-
rice a celému svetu. Jest nemožno hádati
jak mnoho radosti, smutku, v dejinách a okam-
žiku, ciste nápodobnených v ruzných príležitos-
tech, naše vlajka vlála, pri slovech které znely
tem kterí prihlíželi v jich mozku a srdci. 12.
zárí jest den kterého si máme vážiti.

-- Baltimore melo vždy úmysl a zpusob dáti '

svetu veci které jsou oceneny. Ponevadž jsme
možná starší mesto než jiné, my možná nejsme 8
ty abychom se vynášely na povrch verejne. Na- E (l®
opak jest to v nás a jest to srdecné a ryzé. gpSsjS

Ve svetovém významu, válce, znalosti a ob-
chodu mužeme být hrdý na Baltimorskou pod-
poru. A obzvlášte tento den Baltimore muže
s hrdostí pohlížet na život a práci vykonanou v

BALTIMORE

American IfPitJA

ft BEER
LFE 9100, 9101

Z WASHINGTONU.
Vláda .skoncila srpen s defi-

citem $475,518,000. Výlohy
byly 097,973,000 u srovnání s
580,687,000.

Pred senátním výborem
jenž vyšetruje prodej zbraní
do ciziny, octnul se ve vyšetro-
vání anglický král, o nemž pra-
ví anglická zákonná tradice,že
nikdy “nemuže spáchati nic
zlého”. Bylo predcítáno písem-
né svedectví, z nehož jest patr-
no, že v roce 1932 král Jirí za-
krocil,aby zastavil prodej zbra
ní polskému státu od americké
firmy, za tím úcelem, aby kon-
trakt na to mohla dostati firma
anglická. Americkou firmou
byía Driggs Ordonance and
Engineering Company, v An-
glii jednalo se o firmu Vicker-
sovu.

Zmínka o králi, který jest
hlavou nejvetší ríše sveta, vy-
volala pohnutí mezi všemi po-
sluchaci. Dokumentem, jenž
sensaci tu vyvolal, byl kabelo-
gram zaslaný firme Driggsove
do Ameriky vrchním zástup-
cem pro Polsko. Kabelogram
zní:

“Král Velké Britanie povo-
lal k sobe polského vyslance v
Londýne a zakrocil u neho v
záležitosti kontraktu na trípal-
cová, cili 75 AA 50 kalibrová
dela na pohyblivých lafettách,
vzorek z 15. prosince 1928. ci-
ní se tu ohromný nátlak a jest
težko udržeti situaci. Pospešte
si a povolejte komisi do Ameri-
ky v nejvetší rychlosti, cekám
s dychtivostí, že váš telegram
dostanu ješte dnes.”

Predseda Driggsovy firmy,
Louis L. Driggs, prohlásil, že
takové veci nemely by se vyta-
hovati na verejnost. Již pred
tím si stežoval, že se prozrazu-
jí veci “diplomatické”. “A co
soudíte o této zmínce o králi”?
tázal se ho senátor Pope (dem.
z Idaho). “Takové veci pro-
vádí královská rodina anglická
v poslední dobe casto,” odpo-
vedel svedek. “Na príklad po-
šle prince Waleského do Jižní
Ameriky a prohlásí výslovne,
že se to deje za úcelem povzne-
sení obchodu. Jest jasno, že
britická královská rodina má
zájem na tom, aby obchodu po-
máhala.” Na dálší otázku pro-
hlásil Driggs, že nemá nejmen-
ší pochybnosti o tom, že zá-
stupce jeho firmy v Polsku,
který tento kabelogram poslal,
mluvil pravdu a byl si jist tím
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cestujících, kterí vyvázli živo-
tem, bylo asi povídku.

Podél posledníhi sectení o-
sob na lodi Morro Castle mrt-.
vých je 110, zjištených mezi
temito 77, cástecne zjicteni 3 a
nezjištených 3G. Postrádáno
jest 17 jiných. Katastrofu pre-
žilo 424 osob, z techto 237 by-
lo cestujících a 187 clenu po-
sádky. Prvním svedkem vyše-
trovací komise v New Yorku
byl druhý dustojník Clarenee
C. Hackney.

Prozatímní kapitán, hlavní
dustojník, William F. Warms,
udal, že v knihovním oddelení
po hlášení dýmu hlídacem o-
zval se výbuch. Rekl: “My-
slím, že nekdo tam neco skryl.”
Rozhodne poprel, že by blesk
byl uderil do lodi, jak nekterí
ze zachránených prohlásili.

Slova jeho shodovala se se
svedectvím druhého dustojníka
jenž svedcil, že “deset minut
po hlášení ohne záblesk z horí-
cího oddelení slyšán byl.”

Tretí dustojník, Irwin Free-
man, pravil že ohen nemohl
povstati od cigarety.

Výpovedi v Havana vedly
nácelníka prístavní stráže, ka-
pitána Oscara Hermandez ku
prohlášení, že ohen zavinen
byl komunisty. Vyšetrovací
komise v úterý vedla vyšetro-
vání v poštovní budove Park
Place, kde místnosti jsou vetší.

Kongresník Sutphin z New
Jersey telegrafoval lodní in-
spekcní službe, že došly mu in-
formace, že posádka lodi byla
“novou a necvicenou” a že cle-
nové její najati byli spolecností
den pred odjezdem. Po príjez-
du lodi spolecnost’ prý obycej-
ne posádku rozpouští a ku dál-
ší plavbe užije nové.

o

Šest usmrceno ve srážce.

Ve státu Connecticut usmr-
ceno bylo šest mužu, když au-
tomobil srazil se s elektrickou
károu Waterbury-Néw Haven.

Všichni usmrcení byli v au-
tomobilu. Jimi byli: Petr Pa-
vlík, 211etý, ridic, Salvátore
Fara, Angelo Garafalo, Ignác
Palumbo, Ignác Durblis a Stan-
ley Demerski.

o
Notný trest.

V New Yorku Harry Chris-
tian, 201etý cernoch byl odsou-
zen od 10 do 20 let v Sing Sing
pro loupež,jež mu vynesla sl3.

co povídal. Král Jirí skutecne
u vyslance zakrocil. Firma
Vickersova jest hlavní zbrojov-
kou Anglie a dodává zbrane do
celého sveta. “Má král Jirí ve
Vickersove obchodu nejaký po-
díl?” tázal se senátor Bone
(dem. Wash.) “To já ovšem
nemohu vedet,” odpovedel sve-
dek.

“Je to zajímavá situace”,
prohlásil senátor Vandenberg
(rep. Mích.) “Na jedné stra-
ne vidíme, jak americká vláda
ciní všecko možné, aby prodej
zbraní, vyrábených soukromý-
mi firmami v této zemi, v cizi-
ní uplatnila, a na druhé se do-
vídáme, že britická královská
rodina má v tom zájem, aby
obchod ten dostaly firmy bri-
tické.”

Anglické listy vyslovují po-
div a úžas, že se Amerikáni od-
vážili zatahovati jméno jejich
krále do vyšetrování. “Podiv
a úžas” není všeobecný. Libe-
rální a bezpochyby i delnictí
poslanci hodlají se priciniti v
parlamente, aby se v Anglii
podniklo vyšetrování také.

-

Kdo bohatne z válek?
Zájmy Electric Boat Co., pro

dávající ponorky do jihoameri-
ckých zemí, zejména do Peru,
byly vyšetrovány výborem spol
kového senátu. Oficiál továr-
ny svedcil že velitel Louis Au-
bry z Peru, agent oné spolecno-
sti, navrhl aby jeho zamestna-
vatelé mu hradili cestovní výlo-
hy ku konferenci o námorním
odzbrojení r. 1925, aby mohl
pracovati proti omezení síly
ponorek v zemích Jižní Ameri-
ky. Svedek pravil, že jeho žá-
dost byla zamítnuta a Aubry
na konferenci nejel.

Ve spojení se získáváním ob-
chodu od Peru, bylo svedceno,
že oficiálové Electric Boat Co.
z New London, Conn., a New
Yorku, naléhali na vládu Peru
aby povolila olejné koncese vel-
ké americké spolecnosti, tak a-
by mel dosti penez na zakou-
pení submarin. Na dotazy

senátora Clarka, zástupci lod-
ní spolecnosti poprely, že tato
má nejaké spojení s velkou puj
ckou poskytnutou Peru ameri-
ckou bankovní skupinou. Clark
se snažil dokázati, že americtí
držrtelé bondu Peru dostali ny-
ny bezcenné papíry, kdežto E-
lectric Boat Co. dostala zakáz-
ky na své ponorky, které byly
dobre zaplaceny, Místopredse-

da lodní spolecnosti, L. Separ,
poprel, že jeho závod uplácela
cleny Peruánské vlády aby do-
stal od nich obchod, ale pri-
znal, že v obchode se musí
“podmazávat” když bylo pre-
dloženo psaní od Speara oficiá-
lovi Vickers Ltd., obrovskému
municnímu závodu v Anglii, v
nemž se praví: “my všichni ví-
me, že podkladem obchodu s
Jižní Amerikou je graft”. Zná
vrhu Aubryho vysvítalo, že na
námorní konferenci hodlal há-
jiti stanovisko, že Peru musí
míti ponorky “na obranu.”

V prubehu jiného svedectví
sen. Clark se snažil vynésti
najevo, že zatím co Chile a Pe-
ru se mely pustiti do války, E-
lectric Boat Co. obycejne hle-
dela delati obchod válecnými
potrebami s Peru, kdežto brit-
ská fa. Vickers, která mela ob-
chodní ujednání s Electric Boat
Co., zásobila Chile. Tajemník
navy Swanson nabídl se výboru
senátu, že mu všemožne pomu-
že ve vyšetrování.

Bažil Zacharoff, záhadný
recký milionár sídlící ve Fran-
cii, a casto nyní jmenovaný v
zprávách z Washingtonu jako
“král munice” a nácelník spik-
nutí na zamezení odzbrojení
národu, odmítl uciniti nejaké
poznámky k temto povestem
Zacharoff je 85 let stár.

o
Policie podporovala chudáka s

SIO,OOO.
V Reading, Pa., policie mela

slitování se starým,roztrhaným
oblekem odeným mužem vy-
spávajícím na lavicce v parku.
Nechali jej spáti a ješte mu
koupili nové boty. Když opet
byl v parku spící nalezen, byl
vzat na mestskou radnici, kde
udal své jméno: Edward Heff-
ner, 60 roku starý, bez bytu.

Když policie jej prohledáva-
la, nalezli u neho $52.50 ve
zlate S3BO v papírových pene-
zích, SIOO v Liberty bondech,
dvoje zlaté hodinky a vkladní
bankovní knížky na SIO,OOO.

o
Kruté zimy dle indiánské

legendy.
Stojíme prý vstríc velice stu-

dené zime tohoto roku. Dle in-
diánské legendy prebytek lís-
kových oríšku je jistým zname-
ním kruté zimy.

Usedlíci v Carson, stát Wash
ington, dotvrzují, že v historii
tamní krajiny nebyla tam ta-
ková úroda oríšku jako letos.


