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l in parník "Míovrra" lini au

strsUkí jl uvedla přímí spojrnl
Amerikou ťfíj i I parníku byl

obven v nrděli rfr ví Ikolrpjm
banketem Záliipt e spdrnoti II
Ward pravil v řči pří tá příb lito
ti proneseni Iw mAle být velice

dobrý obchod zivedcn rímým spo-jfní-

s pevninou atintrlkon a Ka-

nadou že AuNtralie přivítá s rado-

stí olK-hodn- í
stysy mezi těmito

zeměmi a že doufá In za krátko
bude zavedeno pravidelné přímé
sto eni ka2ilě tri nedělo

1'oklali Um vsjíktt
Dno 13 června vyjela po dráte

Northern Pacific setnina D třetího

pluku pěchoty pravidelného vojxka
z St Paul Mimi Pospíchala do

lírainard Minn odkud! vybrali se

musela na Leech Lake reservaci
Indiané zajali dr Walkera jenž
náhodou na honbě se nalézaje po-

střelil mladistvého Indiána jenž
za nedlouho na to skonal Indiáni
se dopálili dr Walkera chytli a

slíbili že budou jej skalpovati a na

kusy Že jej rozřežou Indiáni

jakmile se napijí nevědí co dělají
a v posledních dnech sehnali prý si
mnoho kořaly tak že vAkolní oby-vatelstv- o

obává se výtržnoutta pře-

padení

K poctě bvědnatlho praporu

Dne 14 června bylo tomu sto
šestnácte let co hvězdnatý prapor
přijat byl za prapor Spojených Stá-t- ň

národní barvy této nové vlasti
Americká vlastenecká liga new-

yorská přijala usnesení že v pa-

mátný den každého roku mají býti

vztýčeny prapory na všech veřej-

ných budovách školách a ústavech
na nařízení mayora Plán ten byl
schválen v mnohých státech a mě

stech a v New Yorku vlály prapory
na všech veřejných budovách i ško-

lách V Nov Auglii školní dítky
slaví den pořádáním prAvodA zpě
vem vlasteneckých písní atd

Hanky dosud praxkají
Skoro ve všech městech měly ve

dnech posledních banky stejnou
zkušenost V Kansas City Mo

byl nával vkladatelA u Peoples
Ravings Hanky dne 14 t m

ohromný líanka však vydržela
Na Irwing bance v New Yorku již
bylo hAře Téhož dne nával vkla-

datelA byl značný nebo? se ukáza-

lo že bance schází 170500 a nikdo
neví kam obnos ten se poděl Han-

ka vylpácdla vklady však na dlou-

ho to již sotva vydrží líanka Lake
okresu v Painesville O měla té-

hož dne 14 t m nával vkladatelA
a musela konečně zavřít V prasklé
bance v ISurr Oak Mo ukázaly se

veliké nesrovnalosti manager líurl-bur- t

sotva to vyšlo na jevo prchl
Dále oznámen byl úpadek Naxh-vill- e

Savings Co Tenn Také

Kxchange banka z Moberly Mo

zavřela kdežto Kxchange Itanking
ve Weston O rovněž nu

cena byla zastavili platy poněvadž

íefifrivo řftá 'i ) rnnIA

1'řsis i řn Xětiu
V pdnfcti ilriceh Vrlikl obno

y peněžní taženy byly nt ne

york lanky a sie Jik fápidu
Uk t jihu Okolnot tt vyvolala
v New íorku pravý roirinh v kru
zlili linanérifih ()lm iotn(
pryč t New Yorku obnááel přes je
den milion dollirA a druhý dendo
ulály banky opít pokyn ln muil

poslat druhý milion tolik Jo na ně

taženo Peníze ty jdou hlavně na

západ kam! v pouledních dnech

posláno bylo více jak H 0011000

Iňknt to že úpadky vzbuzená ne- -

dAvěra všude se jeví Okolnost

pak ž trh peněžní návalu vyhověl
a vydržel na té i oné straně při-

spěla k uspokojení mnohých Li-

tovali jest jen jakž z Wall ulice se

sděluje že tato oltehodní tíseň mě

la též vliv na obchod jiný a velko

obchody neuzavíraly již tolik dodá
vek jako obyčejně

Mezd liaslřú

V Sioux City Iowa odbýval se

dne 14 června sjezd hasičA nále

žejících k hasičské státní jednotě
Sjezdu a závodA súčastnilo se 100
cizích hasičA již byli v prAvodu

spolu s místním sborem veterány a

milici í PrAvodu súčastnilo se cel-

kem 2000 osob Hasiči měli s se-

bou v prAvodu veškeré nářadí Při
závodech o cenu nejsilnějšfbo do-

brovolného sboru hasičského zvítě-

zily cedar rapidštf Členy sboru

toho jsou i mnozí Čechové Cviče-

ní a závody pak uspořádané byly
velice zajímavé

Stavení se zbořilo

Třípatrové cihelné slavení v

Keokuk Iowa sbořilo se dne 14 t
ra pod sutinami několik osob by-

lo poraněno Tři osoby jsou těžce a

tři lehce zraněny Jeden muž se

pohřešuje též tak čtyry dílky jež
seděly v zádu na schodech budovy
když zdě povolily Hudova stála
na deváté a Main ulici nacházel se

tam obchod grocerní hostinec a

obchod moučný

Xeitřstí na výstavišti

Dne 14 června událo se na

Midway Plaísanci neštěstí a sice u

večer na tak zvané "ledové dráze"
sáně letěly s úžasnou rychlostí na

zátočce pojednou vyšinuly se z

dráhy a sletěly s výše patnácti

stop Jistý Hichmond z Dunlap
III jenž na nich jel zabil se na mí-

stě a pět osob bylo těžce zraněno

Už odjela

Chicago které se chovalo k

Kulalii daleko slušněji nežli

ponížení služebníci Astorovó a jiní
v New Yorku nesklánějíc tak veli-

ce hřbetu svého muselo se a ní dne
14 t m rozloučit! Veliké davy
lidu provázeli ji od hotelu až na
nádraží a volali jí slivu Tím se

musela spokojili ba praví sn žo

chování mi Chicaga vAči ní nezA-stal- o

prý bez dobrého dojmu

$10 odměny
nalawnt flovfka kUrý nlaaly plk akraill

imivtáj labvlfka Krb Wira llalmaata
we bal alliu ebajlt

kud ho Ijfe Ktivn oiimky Stav

ottmky valné e il--í- il v minulých
několika dnech vidor tomu úrodu

nelte iLú tic% dobrou jak! bylo
se očekávalo V I llinoí hii jet
intti zcela cřetelné tn&mky tlepío-d- (

avSak tolik Senico bylo inice-d- o

a na tak veliké proHtoře 2e na

některých mfntech toto tlepSenf
nebude mít velikých výsledku
Někteří zpravodajové sdělují že

devět desetin pšeničních pozemku
v místech jejich bylo jinou plodi-

nou oseto V IndianČ a Ohiu jnou

vyhlídky stále lepíí V posled-

nějším státu jsou vyhlídky zvláště

příznivé Jen malé změny lze

na úrodě v Michiganu v

Kentucky však zlepšily se vyhlíd-

ky na úrodu a dobrá sklizeň jest za-

jištěna V Missouri a Kansasu

jest stav osení stále prostřední na

některých místech však se úroda

zvedla Iowa a Wisconsin slibují
poměrně dobrou sklizeň O Ne-brasc- e

platí totéž"
Ze zemědělského odboru z Wash-

ingtonu sděluje se ze dne 13 čer-

vna: Teplé poěaBÍ minulého týdne
mělo na severozápadu zvláště

příznivé účinky na veškeré osení

je! sice se trochu opozdilo ve

vzrůstu svém ale pokračuje nyní
velmi utěšeně Počasí bylo skoro

ve všech státech příznivé za týden

minulý Farmeři v západních stá-

tech mají dobré naděje a také z

krajin kde bavlna se pěstuje pří-

znivé zprávy dochází té! tak z již-

ních státu a Atlantu V Texasu

jsou trochu chladné noci bavlna

tudíž co do velikosti i úrody se růz-

ní V některých místech bude

sklizeň dobrá jinde méně pMzni

vá Žně skoro skončeny Koka-řič- e

dobrá Nebraska:— ~ Týden
velice příznivý pro veškeré osení

drobné obilí se lepší však úroda

slibuje býti pouze poloviční kuku-

řice roste pěkně a v znamenitém

stavu — V Jižní Dakotě: — Ve--

ikeré obilí vypadá pěkně jen
de-št- ě

je zapotřebí pšenice si stojí
dobře má pěknou barvu kukuřice

zdárně pokračuje — V Illinois —

Stav velice příznivý pro veškeré

osení i práce farmářské vzrůst ku

kuřice pokračuje sena sklízí se s

prospěchem v jižních č&stecU státu

pastviny v některých částech zni-Jan- v

hmvzem — V Indianž: —

stu před soudem neměl by míti

platnosti a že žádný soud neměl by
se propAjčovati nijaké korporaci
aneb trustu aby pomáhal jim pro
váděli jejich nekalé řemeslo na

společnosti lidské Trust má

členy své ve Washingtonu Iosto-n- u

New Yorku Chicagu Detroit

Davenport a St Louisů Základ

ního kapitálu má šest milionA

dollarA a rád by zničil všechny ty
již nechtí se jím ovládati nechat

Jiad mrtvolami

Dne 12 června zapečalo s vyše-

třováním hrozného neštěstí jež lo

se sesutím Kordová divadla
kdež nalézaly se vládní pensijní
úřadovny museum a archivy Vy-

šetřování odbývalo se ve Willardo-v-ě

síni Veškeré výpovědé vyslý-

chaných svědkft vrcholily v tom

že vláda nepostarala se o přimě-
řené a bezpečné místo pro klerky
své dotýčného odboru Dále bylo
zjištěno že Fordova budova byla
nad míru chatrná a že podkopání
základft téže za účelem zavedení
elektrického spojení k osvětlování
téže stalo se velice neopatrně aniž

nejmenších opatření bezpečnost-
ních by se bylo dbalo Posluchač A

se sešlo veliký počet jakož i svěd-k-

vesměs to vyváznuvších klerkA

a úředníka vládního odboru Ně-

kteří z nich z počátku svědčiti se

báli kdž však byli ujištěni že ne-

budou pro to ze služby propuštěni
pověděli svým představeným pěkně
do duše že věděli dobře o nebezpe-
čí jež v budově zaměstnaným od

dávna již hrozilo Veškeré stížno-

sti a přednosty pensijního úřadu col

Ainswortha byly vždy prý marné
Ano někteří obviňovali jej že

hromadné té vraždy jest jedině jen
on pAvodcem nastala vřava a poli-

cie měla co davy lidu rozhořčeného
krotiti Další výslech byl odročen

panovaly totiž obavy aby nedošlo

kvýstupAm ještě povážlivějším -

Col Ainsworth chtěl cestou soudní

přinutiti koronera aby při výslechu
svědkA ve vyšetřování koronerově
mohl býti přítomen vzdor vseli

kým výstnpAm jel minule se udá

ly Požádal totiž soud obvodní o

mandamuš a ten i dvou příčin byl
odmítnut poněvadž koroner není

oprávněn vésti výslech a vyšetřová
ní v jiném směru nežit zjistili pří

v!
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