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Obrana našeho pobřeží Gtcovrah americký Cromwell západní
a nade vše že byl vtělený

puritán Fitch jenž toto o Brig-ham- u

Youngovi vykládal znal jej
velmi dobře V době kdy Brig-ha- m

Young se svými poutníky

bez lékařské pomoci a spoléhali se
na boha Že ho uzdraví?" "Ano''
"Pak byste ho tedy nechali vykr-
vácet?'' "Byla-l- i by to vůle boží"
"K Ed Hickovi jste nepřivolali
také lékaře?" "Ne" "On ?"

"Ano z vůle boží" "Pak

Hla 1 politický stan v So Dakotž

Fředseda ústředního státního

výboru populistickéhu v South
Dakotě G II Medberg zřídil v

těchto dnech hlavní stan strany

populutické pro stát So Dakotu
v městě Iluron Zde bude sena-léza- ti

také hlavní stan strany de-

mokratické jakož i stan Americké

NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

Z Washingtonu

í Ze zprávy patentního komi-

saře Duella vysvítá že za min

fiskální rok končící 30 červnem

povoleno bylo 36540 patentů což

jest o 5000 více než v roce před-

cházejícím

X Včera odbýváno bylo zvláštní

sezení presidentova kabinetu však

praví se že nemělo žádné zvláštní

důležitosti

X Ze spolkového vojska byl
čestné propuštěn na vlastní žádost

kapitán F S Whitman jenž v

těchto dnech přijel do San Fran-cisk- a

X Rsciprocitní smlouva pode-

psaná byla ve středu ve Washing-
tonu s vládou italskou

X Vládní agent na indiánské

reservaci Wichita v Kansas ozná

New Yorský Herald uveřejňuje

zprávu z Washingtonu že dle

plánů námořního odboru bude

každý důležitý přístav na ameri
cké pevnině chráněn podmořskou
lodí jichž bude celkem šest Zho

toveny budou firmou Holand & Co

a 4 z nich jsou určeny pro atlanti
cké pobřeží a 2 pro pobřeží paci
fické Stanice budou v Bostonu
New Yorku Filadelfii Charles
townu v Portlandu a v San Fran
cisku

Nové svízele

Ze San Franciska jsou v po-

sledních dnech zasýlány četné do

pisy odboru války a námořnictví
že ve městech pacifických dojde
ku pronásledování Číňanů jichž
se nalézá asi 40000 v samotném
San Francisku Podobnou nesnáz
měla vláda před časem když po

vražděny byly všecky ženy a děti

Indiánů a vojsko ku potlačení
Indiánů tam vyslané ukázalo se

bezmocným Proto vláda s jisto
tou předvídá že dojde-l- i k vzbou
ření lidu v San Francisku bude
velice obtížno krvavému zápasu
předejiti V oan Francisku nalé
zá se mnoho Číňanů kteří sympa
tisují s boxery nejen po tajmu ale
i veřejně a mimo to i peníze do

Číny jim zasýlaji Tato fakta byla
oznámena do Washingtonu z če-

hož se soudí počátek pronásledo-
vání tamních Číňanů

štl vítají Roosevelta

Republikánský kandidát místo- -

presidenství Theodor Roosevelt

byl minulé úterý uvítán v St Paul
Minn velice okázale Večer té
hož dne řečnil v tamním auditoriu

před velkým množstvím obecen-

stva jež kupilo se v ohromných
massách kolem budovy již dvě ho

diny před otevřením dveří takže

byl nucen několik slov promluviti
k několika tisícům hlav kteří do

auditoria nemohli se vtěstnati
Řeč jeho byla agitační — Kolem

půlnoci odjel na východ

Chce svůj majetek zpit
Příští ponělí odjede z Kansas

City do Cařihradu dr Petros
Nishkian Arménec jenž bude se

domáhali u sultána zpět svého

majptkn jenž byl mu skonfiskován
v době Arménských nepokojů v

roce 1896 při Čemž byl i otec

jeho matka a bratři ve Smyrně
uvrženi do vězení Dr Nishkian

byl členem amerického spolku
Zednářů a jeho fotografie s fézem

na hlavě na němž nalézalo se slo-

vo "Ararat" dostala se do rukou
Turků kteří z toho odvozovali že

Nishkian jest agentem arménských
revolucionářů přišlý ze Spojených
Států Ačkoliv státní department
náš přičinil se aby nevinné osoby
byly propuštěny utrpěly tyto pře-

ce velké škody na majetku Nish-

kian jeden z pronásledovaných
hodlá nyní majetek svůj dostati

zpčt
Nešťastní výletníci

V Johnstownu Pa čekal zá-

stup asi 2700 lidí na výletní vlak

který je měl dopravili do AI tony
ku slavnosti starého řádu Spoje-

ných Dělníků Když se lidé do

vlaku hrnuli přihnal se náhle

rychlík a ten vrazil do zástupu
neočekávaně Se strašným křikem
se lid rozutekl avšak 5 výletníků
zůstalo přece pod koly lokomoti-

vy z nichž dítko i8něsíční a chla-

pec 1 3letý vytaženi byli mrtvi
další tři pak těžce zraněni tak Žo

asi sotva na živu zůstanou

Děsné vedro v New Yorku -

Vedro které se nad New Yor-

kem rozestřelo bylo ještě úmor-nějš- í

než několik dní před tím
Mnozí obchodníci zavřely již o 2

hod odp své závody Horkem

přemoženo bylo 35 osob z nichž

4 zemřely 34letý doutníkář Da-

vid Stein jenž byl odvezen do ne-

mocnice v zoufalství vehnal si

kulku do hlavy Od 10 hod ran-

ní až do 5 hod odp ukazoval

teploměr 92 — 100 stup teploty
Na některých teploměrech ve mě-

stě zaznamenáno bylo až 106 st

teploty Dne 17 a 18 července

bylo horko stále mezi 93 a 105

stupni což mělo za následek
ohromnou úmrtnost zvláště mezi

dětmi Každodenně bylo přes 70
lidí úžehem stíženo smrtelně a

lehčeji zachvácených se nalézá v

nemocnicích ještě více Přes po-

lovinu úžehem stížených byly děti

' Stařičký Oskar Sico z Warden
nedaleko Lake Erie Pa zastře
len byl v úterý letým synem
Altonem který na otce vypálil
ránu z revolveru který mu otec
den před tím koupil Staroch

přišel opilý domů a dal se do hád

ky a bití svojí ženy kterou koneč
ně k zemi povalil a jal se ji rdou
síti Syn vida že matka v rukou
zuřivce by dokonala pokoušel se

otce z ní odtáhnouti avšak síly
jeho byly nedostačitelné vytáhl
proto v zoufalství revolver a stře
lil na otce usmrtiv ho ranou do
krku Hoch po vykonaném Činu

jest blízek šílenství

Přiznal se
O P Dillou který se přiznal

že vyloupil pokladnu v American

Express Co ve Storm Lake la
byl šerifem Parkerem odvezen

zpět Dříve než vydal se na cestu
složil policii důležité přiznání

němž udal že M Masteller

který s ním ve Storm Lake loupež
provedl je hlavou po celé zemi
rozvětvené bandy lupičské sklá

dající se z telegrafistú kteří vedle
zaměstnání mají ještě druhé zlo-dějst- ví

Musteller byl prý vůd-

cem také při loupežích vlaků v již
ní Kalifornii a byl již několikráte
zatčen pro loupež Zvláštní agent
American Express Co který Dil-lon- a

vypátral a zatknouti dal do-

stal zprávu ze St Louis že tam
zatčen byl J R Reinecke jiný
člen tlupy Mastellerovy který měl

také účastenství na loupeži spá-

chané u American Express Co

Útok na Číňany
Minulou středu udála se v Chi

cagu srážka mezi Číňany na Har-

rison ul s několika bělochy která
mohla míti vážné zakončeni kdyby
nebyla bývala tamní policie za-

kročila v čas a v značném množství
se nedostavila Čtyři mladíci po-

týkali se totiž s čínským majitelem
restaurace jenž po rvačce byl bo
lestně ná více místech poraněn
Během rvačky byla četná okna

vytlučena a jiné škody způsobený
Chicagský mayor jakož i náčelník
tamní policie se vyjádřili že čínští

obyvatelé musí býti za každou ce

nu náležitě chráněni a jakýmkoliv
srážkám musí býti předejito dříve
než tyto staly by se pravidelnými

Obyvatelstvo Velko-Ne- w Yorku

Počet obyvatelstva Velko-Ne- w

Yorku dle zaslané do Washingto-
nu zprávy obnáší 3650000 duší
Město toto jest prvním velkomě
stem ve Spojených Státech jež
zaslalo úplný census do Washing
tonu Zítra zakončí úřadníci cen
su svou práci a po té budou pro
puštěni

Obyvatelstvo distriktu Columbie

Dle bulletinu sčítacf úřadovny
nalézá se v distriktu Columbie

278718 obyvatel čili o 48236
více než před 10 lety

Ochroma obchodu s Čínou

V Ilong-kong- u nalézá se pří- -

tuiiiuč iuuuuoo pytlů americké

mouky určené do čínského vnitro
zemí avšak následkem trvajících
bojů nemůže býti dodána na urče-

né místo Mouka tato má cenu

51500000 Mimo tento produkt
dováží tam Spoj Státy také bavl
nu olej a různé stroje což vše

nyní jest zastaveno a následek

toho počíná se jevit po celé zemi

Vojenské potřeby které se dováží

pro vojsko spojenců nikterak ne

nahradí Škodu bojemi tam zuřící-

mi způsobenou

Vládni komisař do Číny

Ve středečním zasedání kabine
tu bylo usneseno poslati W W
Rockhilla do Cíny ku zjištění ny
nějších událostí tak aby vláda

naše věděla dle čeho má se v bu

doucnosti říditi Rockhill byl již
dříve členem americké legace v

ekingu následkem Čehož zná

dokonale tamní poměry a dle jeho
dobrozdání bude pak vláda naše

nepochybně jednati

Oslava Brtghama Younga

Salt Lake City slavilo tyto dni

narozeniny Brighama Younga —

svého zakladatele jenž kdyby byl
Živ byl by nyní 99 roků stár
Město i stát Utah bude na vždy

pamatovati jména toho a slaviti

je Slavnostním řečníkem při tom

byl nemormon Thomas Fitch z

Denver a ten vykládal o Youag-oviž- e

to byl vermontský Pericles

ar

r

překročil hory a dostal se do údolí
solného jezera bylo celé jeho
okolí skutečnou pouští v pravém
smyslu slova a v mapách je zazna-

menána poušť ta jakožto "veliká
americká poušť" — Cestovatelé
Pike Long a jiní nazvali tak větší
Část krajiny od Mississippi až po
Skalisté hory Dnes z této tak
zvané pouště dostává země polo
vinu sklizně korný své Young
ubovládnou mocí svou která při
nutua následovníky jeho že se

vysadili všemu nebezpečí a šli za
ním konajíce všechnoco poroučel
ochotně a zbožně dovedl Šetřiti
se zásobami potravin jež s sebou
vezl a zaváděl hned soustavu za

vodňování čímž stal se jeho nový
Sión zahradou uprostřed pouště
Za doby sčítání v roce 1850 tři

roky po osazeni se mormona v

Utah bylo v území tom 11000
obyvatelů V 1860 už jich bylo
40000 v 1880 vzrostli na 143
000 v 1890 na 207000 a letos se

očekává že se jich napočetlo asi

275000

Počet miličního vojska
Generální adjutant vojenský ve

své výroční zprávě právě uveřej
něné udává mnoho-l- i miličního

vojska nalézá se v jednotlivých
státech a sice mnoho-l- i jest voj
ska zorganizovaného a mnoho-l- i

nezorganizovaného První číslice
značí milici zorganizovanou a

druhé číslice milici nezorganizo
vanou

Alabama 2471 165000
Arkansas 1903
California 4202 311991
Colorado 60000
Connecticut 2774 106498
Delaware 521 28080
Florida 1072 70000
Georgia 6506 275000
Idaho 508 20000
lliaois 8490 750000
Indiána 2073 500000
Iowa 2444 281793
Kansas I244
Kentucky 2250 410000
Louisiana 2693 135000
Maine 1863 106042
Maryland i935 205816
Massachusetts 5785 448919
Michigan ai9°5 260000
Minnesota 1971 180321

Mississippi 1325 263880
Missouri 2647 500000
Montapa 657 275H
Nebraska 1810 111925
Nevada 359 6100
New Hampshire 1452 34000
New Jersey 491 1 385273
New York 13990 800000
North Carolina 1685 245000
North Dakota 455 30000
Ohio 6962 645000
Oregon 1435 58896
ennsylvania 9222 839528

Rhode Island 914 67000
South Carolina 2653 IOO00
South Dakcta
Tennessee 1400 200000
Texas 2834 800000
Utah 468 26715
Vermont 755 44764
Virginia 275 295400
Washington 90000
West Virginia 1903 125000
Wisconsin 3745 374661
Wyoming 328 101000
Arizona 520 12000
Dist of Columb 1399 50000
New Mexico 539
Oklahoma 500 50000

Počet neudán

Náboženští lotři

Policie filadelfická přišla na do- -

bročiný ústav a veřejnost dozvěděla
se o hrozném spůsobu jakého pou-

žíváno na základě fanatismu Ústav
nesoucí jméno: Orphanage of the
fire baptised holinesbyl řízen taj-

ně Nalezeno tu bylo sedm ma-

lých dítek připoutaných k poste-
lím horečkou a bolestmi aniž by

jim poskytnuta byla úleva 7letý
Ed Hick zemřel a muselo býti

povolení k jeho pochování Při

vyšetřování koroner se tázal jaké
ho ošetření dítku poskytnuto Ki--

ditel odpověděl: Zádného" ''Co
jste tedy dělali proti nemoci?'

'Dali ho pod ochranu boha a jeho
dobrotivosti důvěřovali Že ho po-

zdraví' "Dejme tomu ie by
děcko bylo přejeto vlakem a nohy
mu uříznuty nechali byste ho též

je to ale vinou nedbalosti vaší"
"Ne bůh si ho vzal k sobě z to-

hoto údolí slzavého'' Do ústavu
poslána policie a koroner dle vý-

roku jejího rozhodne

Dálo na automobile

Zkušební cesta podniknuta byla
z Chicaga do Washingtonu s dě-

lem na automobile a pakli se
osvědčí není pochyby že automo-bil- a

bude používána při ameri-

ckém dělostřelectvu všeobecně
Automobilu tuto řídí major A P
Davidson s kterýmž jedou záro-ve- 3

tři kadeti ze severozápadní
vojenské akademie Když slečna
Helena Gouldova provázena jsouc
gen Wheelerem spatřila tuto za-

jímavou dělovou automobilu zvo-

lala nadšeně: "Múže-l- i býti au-

tomobily použito k převežení děl
může jí býti také použito ve služ-

bách červeného kříže!" Vehikl
tento jest čtyřkolový váží 2300
liber a hnán jest pomocí gasolinu
Major Davidson bude se snažit

vyvolati ve Washingtonn sympatii
pro tento vynález tak aby bylo
ho používáno ve válce s prakti-
ckým použitím

Zabit při konvenci

Z Nashville dochází zpráva že
zastřelen tam byl při konvnci se-

nátorské Lil Cleek W Crawfor
dem při hádce Crawford vvtáhl
na Cleeka nůž a tento vida se
v nebezpečí užil revolveru kterým
soupeře svého zastřelil

DROBNÉ ZPRÁVY

Senátor Platt a bývalý mayor
newyorský přijali členství v po-

radním výboru pro nastávající
kampaň presidentskou

V Chicagu byl zabit ▼ úterý
zástupce časopisu Cosmopolitan
Magazíne T D Cahill při požá
ru jenz vznikl v jedné továrně na
košťata

V Chicagu zuřila v pondělí

prudká vichřice při níž srčel deŠť
u velikém množství Vichřice vy
žádala si život jednoho muže po
Ashland ave jdoucího a dvě dív-

ky byly povážlivě poraněny

Srážka nákladního vlaku s vý- -

pomocnou lokomotivou udála se

nedaleko Cheyenne Wyo při
čemž strojník Nitich byl nebez

pečně poraněn vnitřně mimo če-

hož byla mu noha na třech místech

zlomena

Syrská žena přistávší na
Hoffmanův ostrov parníkem Ha
vana ve druhé kajutě zemřela ve
středu a dle všech známek příči-

nou smrti byla žlutá zimnice Za-

vezena byla na ostrov Swinburne
ku zjištění příčiny smrti

Šerif Garrett z Mac Donald
okresu z Mo byl zastřelen Geo

Fisherem jehož přišel zatknouti

Fisher žádal aby směl v domě

svůj oběv poopraviti což mu bylo
dovoleno avšak on užil příhodné
chvíle vytáhl pistol a střelil po
šerifovi jenž na místě klesl mrtev
k zemi

V řece Laramie blíže Fishe- -

rovy renče ve státu Wyoming na-

lezena byla ve středu mrtvola asi

4oletého muže aniž by však byla
mohla býti zjištěna jeho totožnost

poněvadž v oděvu jeho nebyla je
diná řádka psaná ani kousek pa

píru a vůbec ničeho Mnozí před

pokládají že jedná se zdeosame-vražd- u

Tamní autority záhadu

tuto nyní vyšetřují

— Malarii choroby jater a Žlou
tenku větry nadýmání a bolesti

hlavy jakož i choroby žaludeční

vyléčí jistě Severovy Pilulky pro

játra Jistý a příjemný proti zác-

pě Cana 25 c

ecňotnikftm a milovníkům
divadla

V knihkupectví Pok Záp jsou k áo
xíní viechnr divadelní soisr i ti vr
šíy tiskem v Čechách a nejsou rozcbií
ny Uplnt seznam Tíecň spisQ rařl
se víem na požádáni xdartna V sernv
tnu jsou uvedeny všechny kuy dle
svých názvů a při ktláétn je n vedeno

jkf kos j kolik jednaní a kouř osou
Vyiaduje Piite o seznam pod adr
tou: Pakrok MptMht

OtMht Hek

ligy Čímž stává se město toto stře

diskem politického ruchu v příští

presidentské kampani

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Povodeli v Texasu

Povodeň která způsobena byla

dlouhotrvajícími a prudkými dešti

natropila velké škody v Coleman
Texas při čemž 15 životů lidských
bylo utraceno Z těch dosud byly

stotpžněny pouze dvě osoby a sice

Josef Spath a Jan Fullistine kteří
na koních chtěli přes proudy vody
ulicí městečka se valící dostati se
do domu kde čtyři malé dítky v

smrtelných úzkostech očekávaly

pomoc Dítky Šťastně z domu

dostali a na koně posadili avšak

zpáteční cesta byla již osudnou

neboť koně byli proudem strženi

a tak všichni ve vodách zahynuli
Mimo zahynulé bylo mnoho osob

poraněno a některé z nich pora-

něním svým již podlehly neb ještě

podlehnou — Městečko povodní

postižené čitá asi 1000 obyvatel a

okolí jest téměř celé spustošeno

Vojsko do Činy
V Fresidio na pacifickém po-

břeží kde nalézá se posádka spol-

kového vojska jest v těchto dnech

velice živo neboť z Washingtonu
došel tam rozkaz aby dělostřele-

cké mužstvo bylo připraveno k

vyplutí do Číny Za

tím účelem kotvi y tamním přísta-
vu lodě Hancock a Meade na jichž

palubách vojsko odjede nepochyb-
ně x srpna Jsou to zejména
battrie I O a A od třetího pluku
dělostřelcú dlícího v Alcatraz a

v Presidio a batterie D ze San

Diego Mimo to vyslána jest část

vojska z východu k tichomořské-m- u

pobřeží jehož poslání jest též
do Cíny Plat tohoto vojska bude

tentýž jako v době války

Nové válečné lodě -

Námořní odbor vydal právě

oběžníky pojednávající o nábíd

kácb pro stavbu pátí válečných
lodí Lodě ty budou totožné vy

jímaje batterif neboť tři z nich

budou míti umístěné vížky Na

dolejších vížkách nalézati se bu-

dou i2palcová děla a na hořejších
děla 8palcová Ostatní dvě lodě

maji míti dvě pravidelné vížky
s i2palcovými děly a po 4 roho-

vých vížkách s 8palcovými dely
Lodě tyto maji míti snosnost

14600 tun když nebudou pobity
mědi kdežto až budou pobity
mědí má snosnost jejich obnášeti

15000 tun s nákladem 19000 tun

uhlí a rychlostí 19 uzlů za hodinu

Nabídka otevřena bude 15 listo-

padu a lodě mají býtřhotovy bě-

hem 36 měsicú Každé opožděné
jich dohotovení podléhá pokutě
Cu $3"0 du pvOG Za ucu

Neštovice na Aljašce
Z města Nome na Aljašce do-

chází zpráva že mezi tamním

obyvatelstvem panuje zděšení ná-

sledkem objevení neštoviční náka-

zy Mnoho lidí odtamtud prchá

aby unikli nákaze Když parník
Garonne který tuto zprávu od-

tamtud přivezl z Nome odjížděl
nalézalo se tam asi 40 osob nešto

vicemi nakažených Nákaza tato
dostala se tam parníkem Oregon
jenž měl na palubě jednoho ne
mocného na neštovice a od něho
nakazili se ostatní Parnik tento

přistál v noci v Nome a ihned

propustil veškeré cestující kteří
rozešli se po hostincích kde ná-

kazu ještě více rozšířili Jakmile
s o tom dozvěděl gen Randall
velitel spol vojska tam posádkou
dlícího učinil všemocné opatření
aby nákaze učinil přítrž avšak

nepodařilo se mu to následkem
čehož dovolává se nyní spolupů-
sobení občanů aby postavili za
městem nemocnici v níž nakažení

byli by umístění

Zvýšení ceny cukru

Cukerní milionáři oznamují z

New Yorku že cena cukru bude

opět zvýšena a sice o 10 centů na

100 librách Nepochybně proto
aby ten sladký prosperitnf život
náš poněkud aeslabili

mil do Washingtonu že není třeba

vysýlati tam žádného vojska ku

zjednání pokoje poněvač Indiaaé

jsou opět klidní

POLITICKÉ

Kongres bude svolán

V kruzích interesovaných není

již žádné pochybnosti o tom že

v nejbližší době bude svolán kon-

gres za účelem povolení dostateč-

ného počtu vojska do Číny ku

kterémužto kroku necítí se presi-

dent McKinley dosti silným- - Ku

ráznému tomu činu zavdala pří-

činu zpráva o zavraždění evrop-

ských vyslanectev mezi nimiž

ovšem í americké se nalézalo

Rozumí se že svolání četného

vojska bude státi mnoho peněz a

mnoho životů lidských avšak čest

národa amerického jenž vrhl se

na cestu mocnosti evropských
musí býti zachráněna krví a mo-

zoly dělného ponejvíce lidu

"Zlatí" demokraté

Minulou středu odbývána byla
v New Yorku porada vynikajících

politika demokratických kteří jsou
přívrženci zlaté měny a smýšlení

za účelem

postavení do politického boje
vlastní tickety Určitého nebylo
nic ujednáno avšak byl zvolen

výbor jenž má o tom uvaŽovati a

svolat! schůzi na 25 července do

Indianapolis kde se rozhodne

zdali jest nutno podobný lístek do

politického boje postaviti

Nová strana politická
Soudce spolkového distriktního

soudu v Coloradu Moses Haliett
člen ligy vy-

dal v těchto dnech provolání ku

všem přívržencům této myšlénky

aby podali svá dobrozdání zdali

nebylo by záhodno postaviti do

pole v příští politické kampani sa

mostatný lístek ligy této jej íž

platforma má obsahovati pouze

jeden hlavni článek — týkající se

inkorporace nového území za mo-

řem

Generál Wood ve Washingtonu

Guvernér ostrova Kuby gen
Wood přibyl ve středu do Wash-

ingtonu a hned odebral se ku

sekretáři Rootovi jímž byl dd sí-

delního města povolán ohledně

porady mnoho-l- i vojska mohlo by

býti vzato zpět z jmenovaného
ostrova Gen Wooď vyjádřil se
že velmi málo ví o příčinách ny-

nější zápletky čínské Dle výroku
Woodova poměry na Kubě jsou
uspokojivé avšak více vojska ne-

může odtamtud prý býti vzato než

tři pluky Čímž zbytek tam zůstalý
čítati bude 5000 mužů Vojsko
odtamtud nebude odvoláno nepo-

chybně žádné aspoS ne dotud

pokud nebude ukončena ústavní

konvence jež odbývána bude

někdy kolem 1 října

Senátor Cear mrtev

Spolkový senátor Gear z Iowy
zemřel náhle srdeční vadou min

sobotu v stáří 75 roků ve Wash-

ingtonu Mrtvola jeho byla do-

vezena do jeho domova do liurl-íngton- u

Iowa kde v úterý byl

pochován V politických kruzích
mluví se horlivě o jeho nástupci a
tím má býti vyslanec Conger v

Číně pakli totiž nalézá se na živu

a dostane se zdrár do SpojStátů
Nástupce Gearova má ustanoviti

guvernér Sbaw jenž jest nyní ob-

léhán politickými úřadolovci
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