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Stávka v St Louisů Z Číny Číny 10000 mužů a vojska ta ru-

ské s japanským jsou prý dosti
silná ku zjednání míru v Číně
Není prý pochybnosti že vojsko
Čínské bude nápomocno při potla

VelkVmf lijáky
navštíven byl v pátek téměř celý
stát Indiána a následkem jich
skorém' každičká řeka rozvodněna
Z Indianapolis oznámeno' že ře-

ka Wabash rozvodněna jest tou
měrou že znažná část města

Wabash zatopena a v tamní vo-

dárně práce zastavena byti muse

NOYÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

Z Washingtonu
Koasulem naším v Che Foo

v Číně Fowlerem zaslána a ve

čtvrtek státním odborem obdržena

zajímavá statistika o počtu cizo-

zemců v Číně usazených a sice

dle téže usazeno bylo cizozemců

cení se strany Američanů Filipín-
cům skonfiskovaného majetku

3) Zaměstnání revolučních gene-rál-
ů

v loďstvu a armádě filipínské
až ku zřízení jejímu dojde 4) Po-

užití příjmů filipínských na výpo-

moc v nouzi postaveným vo(ínům
filipínským 5) Zaručení Filipín-
cům práv osobních jakýmž Ame

ričané se těší 6) Zřízení vlády
civilní jak v Manile tak i v pro-
vinciích a 7) Vypovězení mnichů

trvá sice doposud avšak již jenom
dle jména neboť káry vypravo-

vány jsou úplně pravidelně a vý-

tržnosti nedějí se již téměř žádné
V pátek zatčen byl Ora Havill

zaměstnaný co tajný policista po-

uliční dráhy na podezření že

účastenství měl v nedávných dy-

namitových atentátech jimiž káry

poškozovány a důkazy proti němu

jsou prý úplně přesvědčující Či-

nil prý tak jedině proto aby včas-

ným "nalezením'1 dynamitu u spo-

lečnosti dobrého oka si získal

Bryan o právech Filipínců

Knoxvilleský Tenn časopis
"Sentinel" přinesl v pátek násle-

dovní dopis Bryanův o právech
Filipínců a Kubánců: "Věřím že

práva Filipínců s právy Kubánců

jsou totožnými Uznání práv
Kubánců zvláštní resolucí práva
tato teprve nestvořilo neboť exi

stovala již před tím Mají-l- i Fi-

lipínci práva k neodvislosti tu
faktum že za ni bojovali ne-

ospravedlňuje nás k vedení války
výbojné Není to více ponižují-
cím pro národ uznati práva svého

odpůrce cež by tomu u jedno-
tlivce bylo Bývali bychom měli

tytéž nesnáze na Kuběkdybychom
bývali s Kubánci zacházeli jako
Filipínci Nebývali bychom měli

žádných nesnází na Filipínách
kd) bychom bývali zacházeli s

Filipinci jako s Kubánci Hodlá- -

me-l- i dáti Filipíncům jejich neod

vislost měli bychom tak říci

hned a ubráníme se tak dalšímu

krveprolití Kterak můžeme
obětování ameri

ckých vojínů a vybíjení Filipínců
ukázáním že je vyplatiti dovede-

me? Baconova resoluce podpo
rována byla téměř každým demo-

kratickým senátorem a přijata
byla demokratickým kaukusem

sněmovny a resoluce tato byla

pro jejich neod vislost Kdyby
bývala přijata a dle ní se zacho
váno v čase jejího podání nebý
vali bychom měli války filipínské
a kdyby bývala přijata v čase

kdy o válce hlasováno bývala by

byla váUu zastavila"

Důl zatopen
U Belleville 111 při prorážení

nové štoly přišlo se v sobotu v

dole Oak Hill na starou dávno

již opuštěnou a zatopenou šachtu
z kteréž voda valila se s takou

prudkostí že důl v poměrně krát-

kém čase úplně zatopen byl a hor-

níci počtem 50 tam zaměstnaní

jen šťastné náhodě měli co děko-vat- i

Že při tom o Život nepřišli
Důl zatopen úplně a sotva as již

kdy v něm pracovati se bude

Dílo šílence

V Cedar Rapids la napaden
byl v sobotu kolem 10 hodiny
noční návalem zuřivého šílenství

27letý Charles Mefford kterýž
před nedávnem z blázince unikl
avšak dosud za neškodného pova-
žován a do 4 hodin ráno potulo-
val se v košili ulicemi aniž by

policii jej dopadnouti se podařilo
Po 4 nodinč vskočil do ložnice
domovníka domova stařen R

Andrewse zabitím mu vyhrožo-
val a pouze jen s nemalou náma-

hou utiŠiti se dal Domovník
na to blázna v ložnici zavřel a

pro pomoc si šel než však se
vrátil vyskočil Mefford zase
oknem a vniknul do nedalekého

obydlí James Fitzsimmonse kdež

sekyrou manželce téhož ruku na

dvou místech přerazil a ránu do

hlavy jí zasadil a podobně i man-

žela jejího smrtelně poranil načež

vyběhl do druhého poschodí a

dceři jejich tři těžké rány do hla-

vy zasadil Na cestě zpáteční se

setkal s Jos Drakem jemuž zasa
dil též několik ran smrtelních a

řádění jeho učiněn konec teprve
jím samým když ránu z revolveru
do srdce a do hlavy si vpálil

Z FILIPÍN

V Manile odbývána ve Čtvrtek

porada předáků filipínských za
účelem nalezení cesty kterouž by
mír zajištěn býti mohl a téhož
zúčastnili se Členové bývalého ka-

binetu Aguinaldova Paterno
Bueocamino a Flores generálové
Rio Del Pilař Garcia Macabitos
a jiní vynikající revolucionáři Po
delším jednání vypracováno bylo
sedm podmínek pod kterýmiž
dalo by se prý ukončení povstání
a úplného míru docílit! a sice po-

žaduje se: 1) Amnestie a) Vrá

Z Pekingu nedošly spolehlivé
zprávy již po 14 dní tak že se
neví co se tam děje Zpráva že

vojsko spojenců dorazilo do Pe-

kingu není dosud potvrzena a po
slední zvěst o tomto sboru došlá

před týdnem oznamovala že jest
vejsko to asi na půl cestě mezi

Pekingem a Tien Tsinem obklo

peno ohromnou přesilou nepřátel
ských ČÍSaoů Jiná zpráva ozna-

movala že vojsko spojenců couvlo
do Tien Tsinu ale ani ta zpráva
není spolehlivá tak že se nic ur-

čitého neví o osudu vojska spojen
ců pod vlením adm Seymoura

Stejně nejisté jsou zprávy došlé
o osudu vyslanců cizích mocností
v Pekingu Již několikráte bylo
oznámeno že veškeré evropské
obyvatelstvo 1 s vyslanci cizích
vlád bylo v Pekingu povražděno
nebo aspoň domy jejich pobořeny
a spáleny ale čínští vyslanci po-

věření u vlád evropských i vysla
nec Čínský ve Washingtonu uji
šťují že všichni vyslanci jsou v

bezpečí Vojsko pod velením adm

Seymoura se nalézající čítá asi
2000 mužů a má se za to že přece
již dostihlo Pekingu

V Tien Tsinu to vypadá stejně
zle Je tam asi 3000 mužů vojska
spojených vlád které i s obyvatel-
stvem evropským krutě zápasí s

Číňany na ně dorážejícími Po 6

dní nebylo do Taku z Tien Tsinu
nic určitého oznámeno poslední
zprávu piinesl jakýsi uprchlík z

města a ten líčil stav Evropanů v

městě tom co beznadějný Všecky
budovy v nichž se konsulové ci-

zích vlád zdržovali byly rozstříle-

ny a vojsko tam obklopené bojuje
o svůj život Pomocný sbor vy-

slaný z Taku do Tien Tsinu shle
dal cestu pevně zatarasenou a děly
hájenou tak Ž2 musel po malé
šarvátce ustoupiti zpět do Taku
Děla Číňanů kol Tien Tsinu po-

stavená jsou prý vesměs moderní

soustavy a vojsko je obsluhující a

Tien Tsin oblehající jest od evrop
ských důstojníků řádně vycvičené
Takového vojska čínského v pro-
vinci Či Li se nalézá asi 60000
mimo vzbouřeného lidu který voj-

sko podporuje
Znalci tvrdí že sotva 100000

mužů vojska dobře vycvičeného by

postačilo ku potlačení vzpoury v

Číně poněvač tu stojí naproti spo-

jeným vládám nejen vzbouřený a

vojensky nevycvičený lid ale do-

bře zorganisované vojsko vycvi
čené od důstojníků německých a

ruských Ruský admirál Hille
brand vyslal do Tien Tsinu 4000
mužů z Taku více jak z polovice
sestávajících z Japanců aby oble-

ženým obyvatelům a vojsku v Tien
Tsinu ku pomoci přispěli Vojsko
v městě tom obležené má nedosta-

tek potravy a drží se za hradbami

jež si samo zhotovilo Bombardo
vání od Tien Tsinu jest stále sly--

šeti v Taku Japanská vláda vy-

sílá co nejrychleji velké síly vojen-
ské do Číny

Oznamuje se z Taku že pev- -

nůstky kol města byly dynamitem
rozmeteny aby je Číňané opět ob-sad- iti

nemohli a veŠk-r- é vojsko
spojenců zde se nalézající bylo
vysláno k Tien Tsinu Zpráva
jedna udává že v Taku bylo spá-

leno 200 mrtvol čínských a v

Tien Tsinu že padlo iiž asi aooo
Číňanů Ztráty spojenců se ne-

udávají ale ví se že asi 300 mužů

různých národností zahynulo již v

bojích mezi Taku a Tien Tsinem
Velitel vojska které z nezdařené

výpravy do Tien Tsinu se vrátilo

byl také zabit a dva vyšší důstoj-
níci těžce raněni Malému sboru
tomu se postavilo v cestu asi 20-00- 0

Číňanů vyzbrojených děly a

jinou moderní zbraní a tu nezbý-
valo vojsku tomu nic jiného než
co nejrychleji ustoupiti
Celá severní Čína jest pobouře

na a osud křesťanského obyvatel
stva tamního test asi zpečetěn
Vojsko jde s lidem a tu není již
žádné pochybnosti o tom že jed-

ná z rozkazu vlády císařovniny
Za to však se strany ruské dochá-

zí zpráva že to není tak zlé v Čí-

ně a že vojsko nebylo od vlády vy-

sláno proti spojencům Je prý to

jen jakési nedorozuměni od míst
ních velitelů ale vše se prý dobře
skončí Vláda ruská vyslala z

Vladivostoku veškeré vojsko jež
tam měla a to Čítá nejvýše 0000
mužů Vláda japanski vyslala do

čení vzpoury boxerů a tak Že prý
se ten celý rámus čínský pomocí
ruskou dobře skončí Vyslanec
Čínský ve Washingtonu stále uji-

šťuje že to v Číně nevypadá tak
zle a že vláda se vzbouřenci ne-

souhlasí Vyslanci vlád cizích v

Pekingu že jsou bezpečni a žádný
z nich nebyl zavražděn To po
tvrzuje také zpráva z Berlína
která oznamuje že zpráva o za
vraždění německého vyslance v

Pekingu se na pravdě nezakládá

Vyslanec čínský žádal vládu naši

aby nevysílala více vojska do Čí-n-
ý

že to jen národ tím více bouří

když cizí vojska jsou na půdu čín-

skou vysazována

Čínský státník Li Hung Chang
prý odepřel vydati se z Kantonu do

Pekingu an prý si netroufá do ny-

nější zápletky zasahovati Také v
Kantonu hrozí vzpoura vypuknu-
tím a pobuřující provolání proti
Evropanům byla tam šířena Ani

jižní města přístavní nejsou klidná
a panují obavy že i tam vypuk-
nou nepokojé
Admirál Kempff telegrafoval z

Či Fu 24 června že američtí vo-

jáci u Tien Tsinu byli ze zálohy
od Číňanů napadeni 4 zabiti a 7

poraněno Stalo se to 21 června
což jest první zpráva o prolití krve
americké na půdě čínské Zpráva
ta přišla do Washingtonu v neděli
ráno a hned bylo usnešeno v mini-

sterské radě admirála Remy kte-

rý se co velitel celé asijské floty
Spojených Států zdržuje v Mani-
le poslati do Taku s křižákem

Brooklyn Tak se stane Taku
sídlem vrchního velitele námořní
moci Spojených Států ve vodách

asijských a zprávy o událostech v
Číně budou přímo odtud zasílány
do Washingtonu kdežto nyní
admirál Kempff musí dříve vše

raportovati do Manily a odtud se
to teprve oznámí do Washingto-
nu Také bylo telegrafováno do

Manily aby se co největší počet
vojska poslal z Filipín do Číny
Válečná loď Oregon vyploula z

Hongkongu do Taku a vzala na

palubu 164 námořních vojínů Obě

tyto lodi budou během týdne v

Taku čímž bude válečná moc Sp
Států dosti dobře zastoupena v

součinnosti s ostatními vládami v

záležitosti čínské Další lodi vá-

lečné nebo vojsko nebudou více do

Číny poslány pokud se nutnost
toho neobjeví

Americký admirál Kempff po
dal zprávu do Washingtonu že

vojska spojenců dostihla Tien
Tsinu 23 června a 24 se vydala
dále na pochod k Pekingu O

admir Seymourovi bvlo oznáme
no že jest zajat od Číňanů z Pe

kingu pak vojsko čínské odvedlo
'

do bezpečí všecky cizí vyslance
neznámo kam

Zprávy osobni

— Paní Grossová z Wahoo jela
včera Omahou do Chicaga Ne-

jede co delegátka ku národní kon-
venci prohibiční nýbrž navštíviti
přátele
— Jak se ůovldímc přijel sem

v néucii z Cuicagu bratr dra re-civa- la

podívati se na bratra v ne
mocnici

— Dr Pecivál který před 2

týdny přivežen sem do nemocnice
nalézá se v téže posud Minulý
týden panovala pověsť že se jeho
stav zhoršil avšak byla bezpod- -

statnou Rána se hojí a bude v

brzku vyléčen ač jestli nebude

zapotřebí X paprsků k vyhledání
kule

V Champion Mích udál se
v sobotu k večeru v tamním dole

výbuch 200 liber dynamitu při
čemž 5 horníků o život přišlo

ochotníkům a mnovnikftm
divadla

V knihkupectví Pok Záp json k ao
ctáni všechny divadelní spisy jež vy-

šly tiskem v Čechách a nejsou rozebrá-

ny Úplný aeznam všech spisu taile
ne viem na požádání (darmá V sezna-
mu jsou uvedeny Víechny kusy dlí
avých ráivů a prí každém je uvedeno
jaký kua je kolik jednáni a kolik oso

vyžaduje Piite o seznam pod adre
on- - Pokrok Západsi

la - U Treaty podemleta trať
železniční následkem čehož ná
kladní vlak z kolejí se vyšinul a

15 vozů rozbito Mezi Treaty a

La Fontaine všechny mosty od-

plaveny a spojení Železniční pře-

rušeno Ve Fort Wayne měli

průtrž mračen jíž značné škody
spůsobeny a totéž platí i o War-sa- w

a Peru kdež ve dvou hodi-

nách 6 palců vody spadlo

Protestují proti karantén!

Coloradský guvernér Thomas
obdrřel ve čtvrtek dotaz od sekre-

táře státních záležitostí Haye
vzhltdern k příčinám pro kteréž
karanténa proti Číňanům a Japon-
cům na hranicích coloradských
prohlášena byla a sice učiněn do-

taz na základě stížnosti japon-

ským vyslánectvím proti karanténě
oné podané — Karanténa byla
nařízena na základě zpráv o hlí-

zovém moru v San Francisku a

za účel měla míti zamezení zavle-

čení moru onoho do obvodu státu

Více vojska
Gen N A Miles vrchní velitel

armády vyjádřil te v pátek vzhle-

dem k zápletce čínské v Cleve-land- u

následovně: "Vláda naše

jednati bude rázně jenom jak
pravý stav věcí se zví Zem naše

vykoná svou povinnost a až k

rozhodnému zakročení dojde bu-

de toto takým aby náležitého
účinku mělo Zápletka v Číně

jest velice vážnou a výsledek těžko

přčuzvídáti Spojené Státy po-

šlou dosti vojska do Číny k ochra-
ně tamních našich občanů a ame-

rických zájmů Více vojska než
dosud určeno posláno bude rych
le do Cíny budou-l- i okolnosti to
ho vyžadovali Cest a práva vlá

dy naší budou zachována"

Děsné neštěstí
událo se v sobotu večer nedaleko

McDonough Ga na trati South
ern dráhy a vyžádalo si pokud
zjištěno býtí mohlo 35 Životů

lidských za oběť Neštěstí bylo
spúsobeno odplavením tratě ná- -

sicaucm cckgz v lak z koleji se

vyšinul s výjimkou posledního
vozu spacího K dovršení ne-

štěstí vypuknul v troskách oheň

jímž dílo zhouby dovršeno Ne-

štěstí zaviněno bylo průtrží mra-

čen kterouž krajina tamní krátce

před příjezdem vlaku osobního
navštívena byla a kterouž trať v

značné délce odplavena

Vojnlce v So Dakotž

Z Yankton S D oznamováno
v sobotu Že na písčinách podél
řeky Missouri objevily se miliony
housenek vojnic (army-worm- s)

jež postupují směrem východním
tak Že záhy již zasáhnou prý ne-

jenom farmy ale i zahrady zeli-

nářské — Prvou zasaženou far--
t

mou byla farma J C Schottova
a housenky byly tu v takovém
množství že rodina musela před
nimi utéci Všechny zeleniny i

osení byly housenkami úplně se-

žrány

5JSZ3 wiauJvB jv&wwu

pluku to Rooseveltova z války se

Španělskem odbývati se bude v

dnech x až 4 července vOklaho-m- a

City Okla a očekává se že

téhož ua 100000 osob se zúčast-

ní To se rozumí že plukovník
Roosevelt nynější republikánský
čekanec místopresidentstvf sjezdu
též se zúčastní a demokratům na-

skakuje husí kůže při tom že iti

se hodlá na cestě zpáteční
v Kansas City a Že řečniti tam
hodlá právě v čase kdy oni ná-

rodní konvenci odbývati budou

Nepoděkuje se

Po nominování guvernéra státu
New Yorku Roosevelta prohla-
šováno Že prý úřadu tvého se
vzdá tak aby veškerý čas svůj
agitaci politické včnovati mohl

nyní však pravdivost toho co nej-

rozhodněji popírána jest Roose-

velt doslouží prý co guvernér
lhůtu svou právě tak jako to uči-

nil Cleveland když ca presidenta
navržen byt neboť nestává prý
ládné příčiny pro kterouž podě-
kovat! by se m£l neb musel

v Číně roku 1898 13421 a v roce

i8oo I7IQ cizozemských ob

chodních firem bylo pak v CínS

roku 1898 773 a roku 1899 933
Z počtu toho připadalo na jedno-

tlivé země následovaě: Američa-

nů bylo 2335 a firem 70 Angli-

čanů 5562 a firem 401 Němců

1134 a firem 115 Francouzů 1183

a firem 76 Holanďanů 106 a

firem 9 Dánů 128 a firmy 4

Španělů 448 a firem 9 Šyédů 224

a firmy 2 Rusů 1621 a firem 19

Rakušanů 90 a firem 5 Belgičanů

234 a firem 5 Italů 124 a firem

9 Japanců 2440 a firem 195 Por-

tugalců 1423 a firem 10 Koreaaů

420 a zemí ostatních 20

POLITICKÉ

Národní republikánský výbor

odbýval prvou svou schůzi ve

čtvrtek ve Philadelphii za účelem

provedení organisace a předsedou
znovuzvolen Mark Hanna jemuž
dáno právo jmenovati nejenom

výbor výkonný ale i výbor po-

radní Na prvnřjší jmenováni

Henry C Payne z Wisconsinu

Joseph H Manley z Maine N

B Scott z West Virginie Harry
D New z Indiány a George L

Sboup z Idaho

V Mississippi

odbývány ve čtvrtek předvolby za

účelem volby delegátů do národní

konvence demokratické a sice

jsou to prvé předvolby kteréž za

účelem tímto odbývány byly ne-

boť doposud voleni delegáti do

konvence národní jako ve všech

státech ostatních v konvencích

státních

Demokraté texasští

odbývali státní 'konvenci svou ve

čtvrtek v Austinu a nejtužší boj
sveden o protiexpansní článek v

platformě kterýž konečně 707

proti 106 hlasům přijat — Jeli
kož byla kandidátů o delegátství
za celý stát velká řada a konvence
u většiny z nich ocet rozliti si ne
chtěla usnešeno vyslat! místo

Čtyř delegátů za celý stát osm

Bryan o republikánské plarformŽ
VV J Bryšin vraceje se v so- -

Dotu z ryDarskeno výletu sveno v

severním Wisconsinu pronesl v

Milwaukee následovní úsudek o

národní platformě republikánské:
"Platforma philadelphická jest
dosud tím nejlepším dokladem
klamu jehož dopouští se strana
republikánská Ve spojení s řeč-

mi v konvenci předneŠenými
ukazuje nám jasně že platforma
z roku 1896 byla zúmyslným kla-

mem pokud týkala se mezinárod-
ního bimetaiismu Že stanovisko

strany v otázce trustovní není

upřímným Že strana ta není vol-

nou přiznati stanovisko své v otáz-

ce filipínské a že není volnou na
stanovisku tomto rozsudku lidu

vyčkati Nic nebylo tak v kon-

venci patrným jako duch milita-

rismu a přec neodvážila e kon-

vence schváliti požadavek presi-
dentův z roku 1898 o stálou ar-

mádu 100000 mužů"

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Postřelen
V Chicagu postřelen byl v pá-

tek koňtraktor Gus Ponokomin
a to pouhou jen náhodou Pono-

komin ubíral se kolem dílen Ogden
Gas Co kdež přítomně se stáv-

kuje právě v čase kdy tlupa
stávkářů černošského skéba Coll-ins- e

přepadla a když tento ha
obranu tvou revolver vytáhnul a
několik ran vypálil Jedna z kulí
zasáhla Ponokomina a spůsobila
mu poranění smrtelné — Collins

byl zatčen

Špatné vyhlíJky
na úrodu mají prý letos v obou
Dakotách Oliver Dalrymple
známý pšeniční král north-dakot-sk-

ý

prohlásil v pátek že více jak
dvě třetiny veškery pšenice zni-

čen byly suchem a to co zbývá
bude prý muset zaorioo býtt
pakli nanejvýše do týdne dosta-

tečná vláha se nedostavL

V neděli oznámeno že výše
uvedené podmínky míru byly gen
MacArthurem příznivě přijaty í

že zaručena Filipíncům práva
osobní s výjimkou pro přitom
nost práva přelíčení porotního a

práva nošení zbraně Článek

sedmý byl však jím zavržen a to
z té příčiny an prý rozhodování
v otázce té výhradně jen naší ko
misi filipínské přísluší

DROBNÉ ZPRÁVY

Z kasáren Jefferson u St
Louis nastoupila ve čtvrtek setni
na M 6 pluku jízdy cestu qa

Filipíny
V Salt Lake Utah uznán

byl ve čtvrtek porotou vinným
cizoložství B H Roberts z kon-

gresu vyloučený poslanec a ozná-

mil odvolání k nejvyššímu soudu
' V Kern City Cal zničena

byla ve čtvrtek požárem kolna

pro parostroje dráhy Southern
Pacific a Škoda $400000 přesahu
jící špúsobena Při požáru utra

ceny dva životy lidské a 12 paro-stroj- ů

zničeno

Ve Washingtonu odhalen ve

čtvrtek pomník Samuel Hahne-mann- a

zakladatele léčby homeo-pathick- é

V Chicagu zvýšena ve čtvrtek
cena piva o $100 na sudě

Demokraté floridští odbývali
v pátek státní svou konvenci v

Jacksonville v níž po dlouhém

zápase za guvernéra navržen Wm
S Jennings bratranec Bryanův

V Sioux City la pokutová-
no v pátek 19 hostinsKých pro
nedělní prodej lihovin $50 a útra-

tami každý
V Akron O skončena byla

v pátek stávka v tamních hrnčír-nác- h

kteráž pět týdnů trvala

U Fonda la přišel v sobo-

tu nešťastnou náhodou o život
hošík Ray Petersmier Týž bavil

se "jezděním" se stohut při čemž
nabodnul se na podávky tam po-

stavené a smrt v několika minu-

tách následovala

Okolí Sioux City la navští-

veno bylo v sobotu prudkým kru-

pobitím jímž nesmírné škody
spůsobeny Místy leželo prý až
i přes půl druhé stopy krup

Ze Santiago Kuba vyplul v

neděli spolkový parník dopravní
McPherson se 125 učiteli kubán-

skými do Bostonu kteří letní kurs
na universitě Harward navštěvo-

vali budou

Z Denver' oznamuje se že

prý Františkáni mající tam svůj
klášter a značně majetku do ně-

kterého ze států východních
se zamýšlí

V New Orleans zastřelil v

neděli W H Robinson před ne-

dávnem co uzdravený z blázince

propuštěný v návalu nová porna-- '
tenosti mysle dvě osoby a třetí

poranil načež sám útulku ve vě

zení hledal

Z Guthríe Okla oznámeno
v neděli Že okres Beaver bývalá
to "země bez pána'' navštíven

byl cyklonem při čemž pokud
známo tři osoby usmrceny a 18

jich raněno

U Depere Wis udála se v

neděli srážka výletního vlaku s

vlakem nákladním při čemž osm

osob na místě usmrceno a 14 jich
raněno

Pařížská Týstara
Americká výstavka na výstavě oafiiské

bude otevřenou knihou ielížto ksnitolv
o dobře řizeoé snaze a neochabující ener
gii mohou každým ctěny býti Mase bu-

dova vládni jest již dohotovena a nešet-

řeno vydáni a námahy by byla důstojnou
národa na&eho Touže americkou vytr
trvalosti 'dosaženo bylo liostetler's Sto
mach Bitters tohoto pověstného léku

proti nezáiivnostf Od té doby — od

padesáti let — nikdy nepochybyla ve
vyléčení zácpy nezáživncsti žluěnatosti
nemoci ledvin a Jaternfch a dělá bohatou
íerranou krev Jest výbornou tonikou
co regulátor stře nemá tobě rovna
všichni lékárnici Jl prodávají enecnte
i namluvit! byste si vzal "něco právě
tak dobrého" říic se ji nevyrovná TftffttftTtfffytftffttff


