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Krutá bouře jaký účinek může podobná "mediRepublikánská konvenceNOVÉ ZPRÁVY DOAh Strašná bouře

AUGUST PAPEŽ
VLASTNÍ
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Také i Louisian 3Šlv ZDrávv— r JI
že na pobřeží 1 dále ?emi bouře
veliké škody nadělala Hlavně na
úrodě rýžové bylo prý asi za

100000 škody učiněno neméně

pak na obydlích a stromoví Voda
v řece Mississippi byla vichrem a
deštěm o 6 stop zvýšena a zapla-
vila mnohé pozemky
Očitý 9vědek zkázy města Gal

vestonu popisuje toto neštěstí ná
sledovně:
Bouře počala řádit! ve 2 hodiny

s půlnoci na sobotu 8 září Nej-prv- é

se přihnal vítr od severu a
dva ty protivné větry se střetly
nad zálivem galvestonským Mas- -

sy vod zahnané jižním hurikánem
do zálivu hnány byly opět sever-
ním větrem do přístavišť města
ta- - že voda v brzku zaplavila vše-

cky ulice Kolem poledne vítr
vzrostl do veliké síly a kácel í ty
nejpevnější budovy jako domky z
karet Nezůstalo jediného domu

nepoškozeného tam kde dům
sbořen nebyl aspoň střecha s

něho stržena Při tom se dešť lil
s oblak v celých proudech a voda
ulicích stoupala tak že nejvyšší

části města byly 4— 5 stop pod
vodou kdežto v níže položené čá-

sti voda dosáhla výše až deset

stop Již ve 3 hodiny v noci byly
elektrárna i plynárna zničeny tak
že město bylo zahaleno v úplnou
tmu Domy se řítily nad hlavami

obyvatelů a pakli se tito uchýlili
na fchci zahynuli tu ve vlnách

Tyto hrůzy potrvaly po celou
sobotu a teprve ke druhé hodině
noční na neděli ustály Voda z

ulic opadla do svítání úplně a tu

teprve obyvatelstvo počalo se sbí
hati na ulicích aby pomáhalo při
zachraňování lidí ve shořených
domech pod troskami Úpicích Celé
tři čtverce obchodních budov u

zálivu byly úplně zničeny a domy
z části vodou odplaveny z části v
hromadách trosek ležící I nej-

větší budovy jsou hromahou ssu
tin Sirotčinec nemocnice útulna

pro stařeny vyšší škola a skoro

všecky kostely jsou jen hromadou
ssutin ' Mnoholi lidí v budovách
těch zahynulo nedá se dosud urči-

tí Z lodí v přístavištích kotví-

cích nezůstala ani jediná nepoško-
zena ! Některé byly na břeh vy

hozeny jako skořepiny jiné úplně
rozbity opět jiné potopeny Zboží

všeho druhu bylo zničeno vodou á

skladiště rozmetena tak že škoda

spúsobená bude sahati do milionů
Sotva že telegraf roznesl zvěsť

o kruté katastrofě která stíhla
Galveston a velikou část jihový-

chodního Texasu již byly se všech

strn nabízeny podpory obyvatel-
stvu nešťastnému — President

McKinley nařídil vojenskému od-or- u

aby rychle zaslal do krajin
bouří stížených 10000 stanů a

50000 dávek potravin

DROBNÉ ZPRÁVY

Spojení polští pěvci ve sjezdu
detroitském vypsali odměnu Í100
na nejlepši hudební skladbu Od-

měna ta má býti přiřknuta sklada-
teli na sjezdu v Buffalo který
tam příštího roku od polské Pěve-

cké jednoty odbýván bude A

naši čeští pěvci pořád nic

Rvačky mezi černochy a bě-

lochy se opět strhly v New Yorku

minulého týdne Také v Colum-

bia S C se strhla pranice mezi

bílými a černými když jakýsi
drzý bicyklista bílé pleti nešetrně

vjel mezi setninu cvičících se čer

ných miličáků

Oni lupiči kteří oloupili vlak
U P dráhy v Coloradu byli pro-
následováni sborem stíhatelů do

hor wyomingskýcn kdež se ale
stíhateíúm ztratili

V Sioux City la' nechtěl

bohatý farmář Pat 0'Connor aby
si jeho dcera vzala Johna Sulli- -

vana a když to přece udělala vy
dědil ji Dceruška teď žaluje
tatínka na náhradu Í5000 za to
že mu spravovala hospodářství
po 20 let

Během minulého měsíce srp
na bylo ve bpojených státech
oznámeno 705 úpadků obchod
ních nejmenŠÍ to počet mimo loň-

ska v tomtéž měsíci

Olejní král John D Rocke--

feller daroval ř 180000 na čer
nošskou kolej v Atl?ntě Ga

Konvence peštovních poslíků
odbývaná v Detroit Mich se

vyslovila proti změně zákona o

8hodinové době pracovné jak
byla přijata v posledním kongre-
su Starý zákon byl prý rozhod-

ně lepší než ten opravený

Na farmě Weicheróvě u Pee-ton- e

111 se sbořila sýpka na niS

tři dělnici skládali kukuřici dva z

nich vytaženi byli ze zřícenin
mrtví a třetí těžce raněný

New Jersey odbývána byla v

jfeu 6 září a navrhla t státní
eu óry V usnešenf přijatém
mimo schválení národní platíormy
byla schválena též administrace

presidenta McKinleyho a vysloven
souhlas a jeho politikou v otázce

čínské

Kaliforniu republikáni
skončili 6 září svoji státní kon

venci v Santa Cruzv níž navrženi

byli presidentští elektoři za stát
V usnešení konvence mimo obli

gátního schválení národní rep
platformy byla pochválena admi
nistrace McKinleyova a vyjádřena
naděje že pod další správou stra

ny republikánské celá země do-

sáhne ještě většího blahobytu než

aŽ posud

Proti Číňanům

Demokraté kalifornští se sešli

ve statni konvenci v oan lose
kdež navrhli své presidentské
elektory V usnešení se vyslovili

pro sesílení zákona protičínského
tuk aby bylo-zakázán- o všem Asi

atom stěhovati se do Spoj Států
Konvence se prohlásila proti zá
kazům soudním a pro vyrovnávání
sporů mezi dělníky a zaměstnáva-tel- i

smírčími soudy

Senátor HIII

z New Yorku mel v řierkimerM
Y řeč v níž sc veřejně prohlásil
že bude v letošní volební kampani
pracovati pro Bryana Pravil tu
že strana demokratická je stranou
lidu republikánská pak mocné

vlády císařské a vojácké Vyslovil
tu naději že stát New York bude

let09 nejen osvobozen od vlády
republikánské ale že i elektoři
státu toho dopomohou k vítězství

Bryanovi

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Národní park
V Yelloustone parku spůsobil

nedávno lesní požár veliké škody
zřízenci národního parku měli

podstatné podezřen f že požár ten

byl zúmyslně založen Proto vy
sláno bylo několik tajných polici
sto spolkových do Montany a

Wyomingu aby zločince ty vypá
trali Na severní straně parku
má býti zřízen plot 50 mil dlouhý
který by nepřipustil odbíhání an

tilop a horských koz z parku na

sousední pozemky kdež vzácná

již zvířata ona jsou pak zabíjena
od lovců

Vzponra pssákS
Mezi pastevci skotu a bravu v

okolí Sharpsdale panovaly již po
delší čas rozepře o pastviny neb
kde byly ovce jednou paseny ho-

vězí dobytek nenalézá více obži-

vy Konečně se minulého týdne
shlukli pastevci hovězího dobytka
přepadnuvše pastevce ovcí se

hnali celé stádo asi 3000 ovcí do
hluboké rokle kdež se skoro vše

cky pobily Rokle měla náhlý
spád asi 200 stop a ovce hnané

rychle se stráně všecky tam spa
daly a pobily se tak že jen něco
málo posledních se nezabilo Teď
se pastevci v celém okresu zbrojí
jest obava Že z toho povstane

krveprolití '
Lupiči na nádraží

V Marshall Mo vrazili v noci

na 7 zárt tři lupiči do železniční

úřadovny a s revolvery v rukou
žádali od telegraňsty který se tu
nalézal za otevření pokladny

však neznal kombinaci
zámku a nemohl tudíž otevřití je-

den z lupičů pak přistoupil k e

a jal se odtud vybírali pení- -

Nočaf blídaí ůkacia nahlédl
do vnitř a vida co se děje namířil
revolver na lupiče u zásůvky sto-

jícího s výkřikem aby se vzdal

Lupič však v rychlosti vypálil na
hlídače který též v tom okamžiku

vystřelil ale co hlídač jménem
Aulgur klesl k zemi zasažen kulí

uprchli lupiči nezanechavše po
sobě stopy Aulgurovi vnikla kule
okem do hlavy tak že byl byzy
mrtev

Zbůjník přd soudem

V Novém Mexiku byl na dráze
Calorada & Southern přepaden r
1897 vlak a opět r 1899 a po
obakráte byla pokladna expressní
roztržena a vyloupena Při stí-

hání lupičů byl zastřelen Samuel
Ketchum jeden z banditů šerif a

jeden jeho příručí též padli kdež-

to Tom Ketchum známý pode
jménem Black Jack uprchnul
Avšak 16 srpna t r přepadl
Tom Ketchum sám jediný vlak oa
témže místě kde se předešlé cfvě

loupeže udály byl však při tom
střelen do páže od konduktora

když dříve střelil poštovního kler-k-a

Bartletta Nyní byl pověstný
Black Jack pohnán pro všecky ty
zločiny před soud v Claytonu
N )í

cína" pak tnítf Trinerovo Léčivé
Hořké Víno jest však něčím zcela

jiným jak může dosvědčili každý
kdo je ochutnal a jmenovitě kdo

je užíval Josef Triner (437 W
i8th St Chicago 111) který
první počal je v Americe vyráběti
veden byl neúnaynou snahou aby
učinil z výrobku svého skutečný
mocný lék žaludeční a podporován
dlouholetou zkušeností v oboru
vinařském nešetřil zkoušek ani

peněz na jeho zdokonalení Déle
než 10 lét věnoval se co nejpilněji
úkolu tomu a to bez ustání ne-

prodávaje snad pár let mezi tím

cikoru a zase par let prásek na

hmyz nýbrž neustále pracoval o

víně svém až toto dosáhlo nyněj-
ší švé v pravdě vzácné a mocné

léčivosti a to při znamenité lahodě
takže je dnes nevyrovnatelným

prostředkem proti všem nemocem

žaludku jater a ledvin výtečným
čistitelem krve a nade vše výbor-

ným a příjemným posilovatelem

pro lidi všeho věku pohlaví i za-

městnání

Z Číny

Z četných a dlouhých zpráv
novinářských o stavu věcí v Číně
lze se dověděti jen to Že velmoci

jáou o příštím osudu čínské říše

rozděleny na dva směry Rusko

Spojené Státy chtějí zachovati
celistvost říše vojska zemí těch

mají opustiti Peking císařská ro- -

na s pomocí místokrálů provin
ciálních má zříditi silnou vládu a

zaručili mocnostem náhradu za

škody spůsobené Německo nej-

spíše s dorozuměním Anglie ne-

chce Peking opustiti nechce ani
s Li HUng Čangem aniž s jinými

zástupci vlády čínské vyjednávati
o mír a chce asi v náhradu za za-

vraždění svého vyslance a za ško

dy spůsobené požadovali část úze
mí čínského Totéž chce také

Aoglie i Japonba snad i Francie
ale jedna vláda druhé nedůvěřuje

jedna druhé se bojí

Rusko obsadilo provincie mand- -

žurské a ostatní vlády považují to
za připojení krajin těch kRusku
ač to vláda ruská rozhodně popí
rá Nemá prý v úmyslu země ty
k říši své připojiti pakli ale Něm-

ci Angličané a snad jiní národové
budou bleděti urvati pro sebe
části říše čínské podrží Rusko
Mandžursko Jest patrno že po
litika ruská tu slaví opět jedno
vítězství neboť Mandžursko při
padne Rusku tak jako tak a Něm

ci s Aneličanv se obávají vypově
dět! válku celé Číněkdyby Rusko

Spoj Státy Japonsko i Francie
svá vojska z Číny odvolaly Proto
se vyjednává lže a přetvařuje
aniž by z toho bylo patrnokterak
se ruzne vlády v otázce čínské

zachovati míní

Jediné Spoj Státy zaujímají v

čínské otázce stanovisko pevné a

sice že odvolají vojsko své z Pe-

kingu ba z celé Číny a o náhradě
za Škody utrpěné že nechají

komisi Vláda ruská

prohlašuje totéž avšak jednání
její podle toho nevypadá Kdežto

vláda washingtonská udělila již

potřebné rozkazy k opuštění Číny
neučinila vláda ruská ničeho

Z Washingtonu se oznamuje
že vojsko z Číny bude převeženo
do vhodného tábora na Filipinecb
aby bylo po ruce pro případ žc

by ho bylo v Číně opět třeba

Vyslanec čínský ve Washingtonu
nemá dosud žádné plnomocenství
vyjednávání s vláden našla gea

Chaffee oznamuje z Taku že ani

tam není dosud ustanoven niktlo

co pinomocniK cinske viaay ku

konečnému vyjednávání o mír —
Císařská rodina čínská se nechce

vrátiti do Pekingu' pokud se tam

nalézá vojsko cizé a s místokrály

nechtějí zase mocnosti vyjednáva-
ti Tak se nečiní nic se žádné

trany v Číně však nastal klid a

obyvatelstvo nepáše žádných ná-

silností více Celou situaci v Číně

nejlépe karakterisuje depeše ame-

rického gen Barryho zaslaná z

Taku do Washingtonu která zní:

Pekingu panuje klid Zásoby
dochází správně a dle potřeby

jsou rozdělovaný vojsko jest v

dobrém stavu Nemáme od 28

srpna žádného spojení s čínskými

úřady Brig gen Wilson přibyl
do Pekingu Rockhillje v Šang

haji Telegrafické spojení Pekingu
Tiencinem špatné Ostatní vše

uspokojuje Odjedu zítra do Na-

gasaki a odtud s prvním přeprav
ním parníkem do Manily

— Severův Životní Balsám pů
sobí na celou soustavu tělesní
čistí a sílí prgány zažívací odstra
ní žloutenku i bledničku překoná
zácpu a bolení hlavy Cena 75c

Od ostrovů západoindických se

přihnal na pobřeží Floridy minu
lébo týdne prudký vichr rychlostí
téměř 100 mil v hodině Vichr

zporážel telegrafní tyče stromy
1 některá obydlí a vehnal na po
břežf několik lodí Nedaleko
Miami Flaleží na pobřeží bárka
dřívím naplněná ale po její muž
stvu není ani stopy tak že se my
slí že bylo s paluby spláchnuto
dříve než loď na břeh narazila Je
to loď Culboon vezoucí stavební
dříví ze St Johns N B do Ro--

sario v Argentině

Veliká stávka

Majitelové pennsylvanských an

tracitových uhlodolů se sešli
konvenci v New Yorku kam byla

vyslána též delegace horníků Žá

dající o upravení mzdy a doby

pracovně Majitelové uhlodolů
však vyslance dělnické ani k sobě

nepřipustili nechtějíce s nimi ni

čeho vyjednávati Dělníci celé

uhelné pánve pennsylvanské se

chystají následkem toho ku stáv
ce která bude jednou z nejvčtších
v této zemi pakli k ní dojde ne

bor Re na ni bude podileti asi

142000 uhlokopů K veškerým

varovným hlasům dělníku zůstali
bossové hluŠL a nechtějí přistou
piti ani na smírčí soud tak že se

zdá býti stávka neodvratnou

Zlatodol v nesnázi

Jeden z nejvýnosnějších zlato- -

dolů na Crepple Creeku v Colo

radu má býti dán do dražby pro
dluhy Společnost d°lu toho byla
roku 1802 sorgamsována se 200

akcií po $5 a vyplatila podílníkům
dividendu $1155000 do r 1896

roce 1898 byly akcie společno
sti té na bostonské burse prodá
vány po $8 a podílníkům vypla
ceno během roku toho {400000
co dividenda ale vzdor všemu

tomu vázne na dolu dluh $153

516 který byl soadně přiřknut
Dav Moffattovi a nebude-l- i za

Dlacen bude důl Victor dán do

veřejné prodeje Teď se neví

zdaž důl jest )iž vyčerpán a st

se bezcenným nebo obsahuje
dosud bohaté poklady ale ne

hospodářstvím poklesl Teprve

nyní majitelové akcií chtějí věc tu

vyšetřovati aby seznali zďaŽ byli
akciemi napáleni nebo mají býti

napáleni nyní o bohatý zlatodol

Parník potopen
U pobřeží massachusettského

narazil parník plovoucí z Ply--

mouthu do Bostonu na podmoř
ské sklalisko Čímž ve dně lodi

SDŮsobena byla veliká díra Na

parníku se nalézalo asi 600 lidí

jímž hrozilo utonuti neboť voda

se rychle valila do lodi Kapitán
nařídil cbrátiti pfídu lodi ku bře-

hu a parník hnán byl co nejrych-

leji v před až naběhl na pevnou
zemi Mezi tím byli všichni lide

na lodi zaopatřeni záchrannými
přístroji a s pomocí mužstva zá-

chranné stanice vyvedeni z ohro-

žené lodi tak že se žádné neště-

stí nestalo Parník ploul obyčej-
nou svojí cestou ale odliv byl

veliký tak že skalisko které jin-

dy bývalo hluboko pod povrchem
se náhle octlo v dosahu dna lodi

Movjf vik starý' T
Lidé chválící staré zlalé prý

časy jsou stejně jednostrannými
jako oni kdož opět příliš vynášejí
dobu noVou Máť nový věk své

značné chyby a nejhlavnější z nich

jest že se v něm dere všelijaký
člověk do zaměstnání k němuž je
zhola nezpůsobilým Lidé beze

vzdělám ani pravopis neznající
pokoušejí se na př vydávatí

prý týdenník
kde zápasí pak hloupost s drzostí
a zlomyslností o přednost a kde
chudobě ducha musí vypomáhali
staré písničky a surové útoky na

ty kdož podobný pokoutní 'ploď
snaky o pohodlné Živobytí na účet

lidské hlouposti neodbírají nebo

nechtějí v něm oznamovati Ta-

kováto "věda'' vystoupí na jevo i

kdyby podobný mazal papíru lži-

vě se podpisoval třeba i jako lé-

kař dělaje tomuto stavu vzděla-

ných přece lidí nesmrtelnou tím

ostudu a hřeše na jejich účet

Naproti tomu vykazuje nov i doba
však značné opět pokroky v ji-

stých směrech na př ve výrobě
léků jak toho nejlepši důkaz má-

me v Trinerově Hořkém Léčivém

Víně "Hořké víno'' je známo a

prodává se ve staré vlasti již po
celá desítiletí u každého téměř

kupce který si je obyčejně sám

připravuje velmi jednoduše tím

že do napolo zkaženého již vína

přileje trochu nějaké hořké šťávy
čím lacinější tím lepší aby hoř-

kost ta vše "napravila" Takové
"hořké víno'' vyrábí někteří al
hrůza čiperní lidé i ▼ Americe a

každý rozumný může posouditi

POLITICKÉ

Republikáni newyorátl

odbývali státní konvenci 5 září

městě New Yorku kdež navrhli

tátof úředníky v jichž Sele stojí
B B Odell z Orange co kandidát

iruvernérství Tim S Wooddruff

z Brooklynu co místoguvernérství
Pozoruhodno bylo pfi konvenci

té žeOdella navrhnul FSBlack
který byl guvernérem před Koose

veltem a od toho času se stranil

jaksi hnutí politického ponSvaS

byl od Roosevelta poražen Nyní

jest se stranou usmířen tak že

strana republikánská stojí spojena

úplně v letošním zápasu volebním

V konvenci pronesli nadšené řeči

senátor Depew Odell a Roose'

velt

Pro Bryana

se veřeině prohlásil Richard

Olney někdejší tajemník státní za

administrace Clevelandovy V pro
hlášení svém pravíže mu sice po-

žadavky strany demokratické ne

vyhovují avšak že se cítí povin
ným co občan vrhnouti hlasu

svého na stranu demokratickou co

protest proti nynější administraci

McKmleyově

Tajemník Gage

byv vyzván veřejným listem Karla

Schurze odDOvědél také cestou

veřejnou poukázav na nebezpečí

jaké by zvolením Bryanovým hro

žilo naší peněžní soustavě Pan

Gage uvádí výrok p Bryana jejž

pronesl v Knoxville Tenn a kte

rý zní: "Je-l- i tu někdo kdo po
važme zlatv základ peněžní za

1 rf -

cosi prospěšného co musí ucho

váno býti varuji ho aby pro mne

nehlasoval neb slibuji že ho (zla

tý základ) déle v této zemi ne

strpím než do té doby kdy jej

budu moci odstraniti1' Dálépak
uvác taj Gage slova sen Scbur

ze xtiy - mluvil v presidentské

kampani proti Bryanovi řka: "Ne-

mohlo by větší neštěstí tuto zemi

potkan než zavržení zlatého zá-

kladu měny a ovládnutí zásady

již bájí pan Bryan Již pouhá
možnost zvoleni p Bryana a mož-

nost zavedeoí stříbrného základu

peněžního v zemi této spůsobifa
vržení ohromného množství cen

ných papírů na trbobmezení ba i

zastaveni výroby ochromení pod- -

níkavosti

Uvítáni první

Kandidát presidentskébo
newyorský guvernér

Roosevelt byl na ívé první agi
lační cestě na západ nadšeně uví

tán v Detroit Mich Do zbrojni-

ce detroitské gardy se shromáždi-

lo již dlouho před zahájením
schůze tolik lidí že jich musela

Veliká část ' zůstati venku aniž

nemohli uvnitř místa nalézti Ob-

jevení se Roosvelta spůsobilo ve-

liký poprask mezi shromážděným

lidem který volal až do ochraptě-

ní slávu "Teddymu" tak že po
dloubou chvíli nemohl předseda
shromáždění ku slovu přijití- - Po-

dobná demonstrace se opakovala
několikráte mezi řečí Roosevelto- -

'

vou

Vclty ve Vermoarn

Minulého týdne odbývány byly

volby státní ve Vermontu které

skončily velikým vítězstvím strany

republikánské Republikánský
kandidát guvernérský Stickney
obdržel 48466 hlasu demokrati-

cký 16998 a 1276 hlasů bylo
odevzdáno pro jiné kandidáty ma-

lých stran Většina Stickneyova
- obnáší přes 30000 hlasů nade
vSemi ostatními kandidáty a jest

největší jakou tam strana republi-

kánská v posledních 6 letech

měla: : „„v- -
Cesta Bryanova

'

Demokratický kandidát presi-dentst- ví

Wm J Bryan odebral

se z Chicaga na jih a ve Wheelin-g- u

W Va započal svoji volební

agitací po státech jižních Mluvil

na rozličných místech západní

Virginie a některý den měl až tři

řeči Ve Wheelingu mluvil k Če-

tnému shromáždění a řeč jeho
trvala skoro dvě hodiny Odtud

se vrátil opět do Chicaga

Fuslonlsté tnlnntsotštf

odbývali konvenci 6 září a do-

hodli se na společných kandidá-

tech jak pro úřady státní tak pro

presidentské elektory Demokra-

tická konvence byla odbývána v

St Paul populistická v Minnea-poli- s

obě pak se shodly na spo-

lečných kandidátech v jichž Čele

stojí nynější guvernér John Lind

co kandidát guvernérství-
- Večer

pak ve obě konvence sešly ku spo-

lečné chotí která učiněna veřej-

nou fut Lind tu mil řeč ka

shroaálaí

Veliké tlráiy na iivoiech a majetku

Bouře západo-indick- á zasáhla

pobřeží zálivu Mexického 8 září
a spůsobila tu strašnou spoustu
Největší zkázu utrpělo přístavní
město Galveston v Texasu které
bylo od větru a vody téměř zniče
no Telegrafické i železniční spo
jení města toho s ostatním světem

bylo přerušeno tak že první zprá
va přinesena byla do Houstonu

teprve v neděli 9 září večer Asi

4000 domů obytních bylo strosko
táno a nejméně 1000 lidských ži

votů zmařeno

Prudký vichr bořil domy a mimo
to rozbouřil vody zálivu Mexické
ho do takové výše že celý ostrov
na němž se město Galveston na
lézá byl vlnami mořskými zapla-
ven Lidé byli potlučeni padají
cími domy načež záplava vody
mořské zachvátila vše tak že lidé

poranění byli pak utopeni V

ulicích města stála voda na nej
vyšších místech 3 stopy vysoko
kdežto ulice níže ležící byly zvýši
6 stop zaplaven v Pevně stavěné

budoty obchodní sice dovedly
odolati bouři avšak střechy jejich
byly strhány a voda se do vnitř
přece dostala a zaplavila zboží tu
se nalézající
Lodi v přístavu galvestonském

kotvící byly neméně poškozeny
Meaší plavidla byla buď na pří
staviště vyvržena zčásti rozbita
nebo v zálivu bvla převržena z
nichž se některé lodi potopily jiné

zůstaly na povrchu převrácené
Obyvatelstvo Galvestonu ztrati

lo bouří tou téměř vše potraviny
byly vodou zničeny a tak hrozí
hlad vypuknouti pakli nešťastné-
mu městu nebudou rychle po vodě

zásoby dodány Taká vodárna

byla zničena a tu buHe i nouze o

vodu pitnou Poněvač i elektrárna

byla zničena bude v ulicích i v

domech tma za noci a pouliční
dráhy nebudou moci jezditi
Podobné zprávy ač velmi ne

dostatečné došly ze všech částí

pobřeží golfického Na sta mrtvol
lidských bylo viděti všude na po
břeží zálivu a to mrtvoly nejenom
mužů ale i Žen á dětí Záchranný
vlak železniční vyslaný z Hou
stonu do Galvestonu nemohl se
deštit: dále než na G mil od Vir- -

ginia Pointu nejbližší to místo od
Galvestonu na pevnině se naléza-

jící fu bylo viděti po prériích
strašnou spoustu neb vše bylo
zanešeno troskami z lodí a domů
mezi tím napočítáno 200 mrtvol
lidských Poněvač vlak dále ne-

mohl vrátil se do Houstoju pro
vydatnější pomoc

Malé městečko Brookshire na
dráze M K & T bylo větrem
téměř úplně smeteno padajícími
domky pak by o mnoho lidí zabi-
to Sabině Pass utrpělo neméně
než Galveston poněvač se však
nalézá na pevnině mohl se lid

před vzedmutými vlnami mořský-
mi zachrániti do výše položené
části města Také město Houston

utrpělo velice ač zde jen vichr
nadělal škody nikoliv voda Sho
řena byla olejna slévárna a něko-

lik budov z kostelů ani jediný
nezůstal neporušený Padajícími
troskami byl jeden člověk usmrcen
a ztráta na majetku se odhaduje v

Houstonu na {250000
Poněvač telegrafické spojení se

všemi pobřežními městy texasský-m- i

bylo bouří přerušeno neví se

jak vichr řádil v celé řadě mést
Jen to jest jisto že městečka Port
Lavaca Rcckpcrt Araasas Tass

Corpus Christi a Brownsville utr
pěly neméně než Galveston Z
Alvinu města mezi Houstonem a
Galvestonem na pevnině se nalé- -

zajícího došia zpráva že bylo!
vichrem téměř zničeno V okolí
se nalézá několik malých osad a
ve všech byla všecka obydlí roz-

bořena V městě Alvinu bylo 7
lidí zabito a podobné zprávy asi

dojdou ještě z okolí
Dále došly truchlivé zvěsti z

Waco Temple Taylor ba až z

El Paso oa hranicích mexických
že tam všude vichr krutě řádil a
mnoho škod natropil Úroda bro-

skví v Texasu byla letos nadějná
ta však jest zničena neb vichr
sházet se stromů veškeré ovoce
Bavlna byla také polámána a zni-

čena úplně zvláště v úrodném
údolí Brazoském kde velice urost-
la byla vichrem téměř smetena
Bouře zuřila od časného jitra až

do pozdního večera a byla tou

nejhorší jaká kdy Texas stíhla
Guvernér státu Texas telegrafoval
do všech velikých měst ameri-

ckých žádaje o pomoc pro ne-

šťastné obyvatelstvo státu Jak
guv Sayres udává budou ztráty
aa životech lidských obnášeli

2500 do 3000 mrtvých

DDTDOPOLITAn

{HOTEL)
severo-západ- ní rob 27 a L Dl

SOUTH OMAHA

Tel y hostinci 124 Tel y íiotem 243

Obsluha vzorná
Zařízení moderní

Zvláštní pozornost věnuje se přes-

polním pánům hostům 301

Lesní požáry dosud řádí ve

Wyomingu v okolí Buffalo kdež
zničeno bylo již 36 čtverečních

mil lesa a požár se ještě dále šíří

Trubkařský trust v Pitts-burg- u

zvýšil o 5 procent cenu
trubek železných kteréžto zvýšení
nabylo od té chvíle platnosti

Arthur Sewall Bryanúv spo- -'

lukandidát na lístku president- -

ském o předešlých volbách ze-

mřel na svém letním sídle Small
Pointu ve státu Maine 5 září

Soudce Cantrill v George-town- u

Ky odmítl žádost za zru-še- ní

rozsudku nad bývalým stát-

ním tajemníkem Powersem z Ken-tučk-y

a potvrdil rozsudek vězení
oa doživotí Nyní přijde ještě
rozsudek ten před soud odvolací

Strana protiimperialistická
odbývala v New Yorku konvenci
5 září a navrhla za presidenta
Donelona Cafferyho z Louisiany
za náměstka Arcbibalda Murraye
Howe z Cambridge Mass K

těm četným kandidátům president-ský- m

přibyli tedy ještě noví

V Maryville Mo kontraktoř

Rutledge má do konce září vy-
-

dlážditi některé ulice Žádal k
'

účelu tomu asi
'

60 dělníků ale

nepřihlásilo se mu jich více než

25-
- ač iiabizei "í 150"" denně náj "

denníkům a I3 dlaždičům tak že

práci tu do ufčité lhůty nebude
moci při nejlepši snaze dokončiti

V San Franciscu byl 8 září

spuštěn na vodu válečný monitor

Wyoming vystavěný pro vládu t
loděnici Union Iron works Byla
při tom i oslava 5oletého prohlá
šení Kalifornie za stát což přivá-bil- o

do San Francisca množství
lidu"

Kandidát náměstnictví presi- -

dentského Theo Roosevelt vrátil
se v noci na 9 září z agitační ce-

sty po státu Michigan do Chicaga
kdež strávil neděli V předešlých
dvou dnech proslovil 21 řeč a cítil
se unaveným V pondělí se zase
odebral do Wisconsinu

Demokratický kandidát pre- -

sidentství W J Bryan mluvil v
sobotu 8 září před četným shro
mážděním v Milwaukee

Z Alašky došla do Washing- -

tona žádost o podporu pro Indiá

ny žijící severně od Cape Nome
kteří žijí ve veliké bídě Bude jim
dána podpora od vojenského veli-

tele tamní posádky

Obyvatelé kubští žádali gu
vernéra Wooda aby odstranil tý- - "

vozné clo na tabák Poněvač se

vývozné clo platí jen ze sprostších
druhů tabáku které jsou vyváženy
nejvíce do Spaněl bud prý ?na rr '

clo odstraněno

V St Louisů zemřel v bídě
Kar Russell který před lety byl
v Barnumovu cirkusu velice láka
vou osobou co "lidsky luk" tv- -

nikaje velikou pružnosti těla

Výkonný výbor zřízenců pou
ličních dráh městských se sešel 7
září v Detroit Mich a uzavřel tu

vypsali mimořádný poplatek na

Členy jednoty jímž by se sehnaly
prostředky na zakoupení automo
bil kterých by se používalo ku

dopravě obecenstva při vypuknutí
stávky

V Middlesboro Ky se Rus- -

sellová a Porterovi daly do prač-

ky v níž druhá od první byla
bodnuta nožem a brzy na to ze-

mřela Russellová uprchla do
bor byla však tu přece zatčena

V Delto la zemřel Kar
Kuhn náhle a před svou smrtí udal
manželku Že ho otrávila ~

Zicfcrsty trrale niwr Meknut
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