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vody i4hy bylo na cm stop
Dvacet rodin bylo v nebezpečí
otoootf Joo vlak v ím t( bráně
uy Škody na majetku spůaobeny

]oo veliké Jedeo mott byl zol

Žen přívalem vod a troaky jebo
naraziv! nt moit drahý poíinuly

jej základů a tak i tnout druhý
povolit Tak bylo i v okolí Oaage

City kde! k vlmu jeítí kroupy
přidal f t Kllnworlh a jinde

škody na polích npftaobené Jkoo

ohromné

Prfitr! mračen tíbol dno odala
ne sad údolím Penn v okolí Lock

Haven Pa Spounty vod poíkodi-l- y

tnacné veiker4 pole a tahrady
Po nedávné xiplavě aotva ne osení

jak! tak! svedlo a novi přikvačila
apouita Tři boíi byli bleiikem

i&aaieni % telce jsou iranřni
Ve Walnot Iowa protrhla te

mračna a nantavií tiplava vodní

pfltobila veliké ikody Dva do-

my byly uničeny úplné a na dráte
Rock Islandské spojení na hodina

přerníeno 22letý Iloy Goddard

byl na místé tabit troskami domku
avého jen! túplna jest zbořen
Mimo to porauřn byl jistý boíík

jen! před boořf se uchýlil do stohu
kukuřičného a byl zasypán V

Callender přidružil se k pohromí
té cyclon
V okolí Pierre South Dakota a

ve mésté řádil dne 19 t m prudký
cyclon jen! tbořil několik stavení

a mnohé epfisobil Škody Na far-

mách jsou cnačné ikody osení na
celé čáře kudy cyclon se ubíral
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Prostředek staré chtivý pro ůHlfé

otvory jiné chyby oa plotnách

yly zadělány aby j úředníci
vládní nepoznali Sill není stáv-káře-

ani! kdo jiný kuří vlilo
na stopu podvodu vedli a tak věo

tím zajímavěji! se jeví neboť

společnest chtěla vle svést oa

spiknutí se slávkářo proti ni Ale

nejde to jak vidno

II Yf IVrft Ins zemřel

Hon biskup W Pcrkins bývalý

senátor a po léta poslanec a Kansa-s- u

zemřel náhle v bytu avém ve

Washington! dne 20 t m odpo-

ledne zanechává ienu dvě dcery a

syna Asi před týdnem přijel do

Washingtonu rpět z Kansasu a od

té doby trpěl chorobou střevní
Vřak lékaře povolati nechtěl a!

teprvé kdy! bylo ji! zle Pomoo

tu byla marnou slábl vfičihledě

a! dokonal Perkias byl dobrým
řečníkem a těiil se přízni každé
ho kdo jej znal Povoláním byl

právník

Guvernér a novinář

Guvernér Osborne z Wyomingu
náramné se zlobí na vydavatele

"Kvening Tribune" Johna K

Shingle v Cheyenne který! prý

uveřejnil o něm celou řadu člán-

ku nepěkného a urážlivého obsa
hu Guvernér povolal si vydava
tele listu do soukromé úřadovny

poštmistra a tam mu vyhrožoval
Že si zjedná zadostučinění re

volverem v ruce aneb nějakým

podobným neguvernérským spfl no

hem Časopis výhružky ty přinesl
v doslovném znění a teď dělá

guvernér rámus znovu Panují
obavy že setkají li se ti dva páni
na ulicí že se "stane nějaké ne-itěs- tf

Guvernér slibuje že se

musf náramně moc pomstít

Zkoušky kandidáta

Seznam kdy a kde se budou

zkoníky odbývat! t jednotlivých
státech a místech pro úřady vlád-

ní na základě civil service re-for-

byl ve Washingtoně ve

dnech těchto doplněn Pravidelné

skouiky započnou 6 září a skon

čí dnem 11 října a sice na mí
stech je! komisí navitíveny ba
doa totiž: Knoxville Tennesee
Charleston West Va Harrisburg
a Scranton Pa Milwaukee Wis

Topeka Kansas Baltimore Md

Trinidad Colorado a Bismarck

North Dakota Zkouiky pro ala!

delií tahanici soudní dobyla ve

státu Virginii žcnukým právům
značného vítězství smí totiž pro-
vozovat! před tamními soudy prak- -

ci právnickou VítězHtví toto jest
důležité neboť po čtyři léta vedl se

před tamním sněmem tuhý boj aby
bylo i ženám dopřáno právo zaatu

povati sporné strany před soudy
Namáhání to bylo však marné
Konečně llelva Lockwoodova obrá-

tila se se žádostí svou k nejvyšéí-m- u

státnímu soudu a tak dlouho

pracovala a! vyhrála Rozumí se

Že tím v5em ženám jež studovaly
práva a při zkouice obstojí tatáž
cesta jest otevřena a ženy postave-

ny jsou tak na rovefi mužům

Kevá MatlHlJka

Místopředseda senátu ve Wash-

ingtoně podal dne 17 t m tomuto
tělesu připiš pokladního sekretáře

obsahující sdělení ebefa statistické
kanceláře který! žádá o přijetí zá-

kona nařizujícího aby veden byl
soupis o všech osobách je! Spoj
Státy opouští ať již jsou to ob
chodní cestující nebo cestující pro
zábavu nebo vystěhovala ze Spo
jených Států Návrh takového zá
kona provázen jest sdělením dle
něho! všechny paroplavební spo
lečnosti mají být povinny zazna
menávat! počet takových vystěbo
válců jejich národnost pohlaví
jména rok kdy ponejprv přišli do

Spojených Států kde posledně žili

jmtno parníku na něm! jedou a

jiné Přednosta statistické kance
láře považuje takový soupis za
velmi důležitý v čae kdy proud
přistěhovalců následkem špatných
Časů velmi ochabl a kdy počalo
zase stěhování do starého světa
tak ku příkladu Italové Slováoi
Švédové a j v vrací se teď se svý-
mi úsporami v celých zástupech do

jejich staré vlasti

Stav obchodu

Obchodní jedoatelny v New

Yorku udávají že a napjetím oče-

kává ie zakončení stávky uhloko-p- ů

která v průmyslu způsobila
ttlik nesnází 1 nedostatku ubil
Bude-I- i jednáno dle úmluvy mezi
vůdci národní hornické unie a ma- -

jetníky dolů bude po stávco a zá-

sob uhlí bude rychle přibývati

Litiny bylo za týden vyrobeno

52517 tun proti 120732 tunám v

dubnu a 174029 tunám v loni

avšak zásob neprodaných jest ještě
248552 tuny co! značí poměrně
malwu spotřebu V New Yorku

zastavily práci obuvnické továrny
avšak celkem bylo c východu za-

sláno zboží o 10 ze stavíce nežli v

loni Továrny na vlněné látky za-

stavují neboť málo která má zaká-

zek Vlny prodalo se za dva týd
ny června 5626583 Uber proť
3627170 librám loni a 11520100
libtr předloním Pšenice jest jen
o malý zlomek dražší za tento tý
den Vývoz a spotřeba pšenice
dosud převýšují vládní odhadnutí
loňské sklizně o 124 milionů bušlů
Bavlna je o poznání lacinější a

zprávy o letošním osevku naznaču

jí rozmnožení o 206 ze sta při
čem! jou vyhlídky lepší loňských
AI jest obchod špatný přece ne

jsou ztráty úpadkové Uď Ji! tak
veliké jako loni V května obná

Sely úpadky $13514760 za tento

týden bylo ohlášeno úpadků ve

Spojených Státech 232 proti 313

loni a v Kanadě 40 proti 34 lom
Dráhám obylo za květen na výtěž
ku hlavně k vůli zastavení dodáv

ky uhlí 177 ze sta proti lofisku a

142 ze sta za posledních 5 měsíců

proti loňsku

Idyl ni Udjr lato Mima bf lidná
domácanM btt bl řarty Darťa Pals ItlW-a- Jl

pIao proaUMka proti látal Bmnol a
Mátl Xa prodaj tlaaa lákáradt

jest zničeno Telegrafní spojení

jest na mnohých místech přeruše
no Na itčstf vSak nikdo nebyl ta
bit pouie několik osob lest i ra
něno

A bjbí Farmerská Alllance

Farmerská Alliance a Industri-áln- í

Unie v Iowé jsou prý hotovy

přidati se k veliké společné Jedno
tě je! utvořena byla mezi Rytíři
Práce a American Railway Unií
Farmerská Alliance jest mocnou a
vlivu mající organisací farmářskou

je! na západě i na jihu mnoho má

členu Výkonný výbor Rytířů
Práce odbýval v St Louisů minule

porady jich! sáčastnil se předseda
Dean od New Yorské Farmerské
Alliance a jiní členové této i panu

je prý oprávněná naděje že ku spo

jení dojde r dobo nejkratsf
Liga sa obmezeni přlHtěhoralectra

Obmesenf přistěhovalectví nedá

mnohým Američanům ani spáti jak
se zda i ak v uostone Mass za- -

loiili opět novou ligu její! účelem

být! má obmezeni přistěhovalectví
Udávají Í do Spojených Státu

přilil mnoho přistěhovalců přiehá- -

FifinTiifn - svi?iti- - i

I'ro dť tl Jimi roatou auby J
Vlilr aa má dávat riltkám kdvl tlin nnMnatf

man iiiDjr vptiaoji ann umírni iioioat a iaa
ně po n in smAknoii Vyl1! viirovou koliku
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