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japonW-h- sontil4lu sAata a vysla-

nec odejel do Činy Taktél stalo
l ve vyslanectví japonských v Čině
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nohtí křilují ve vodách Japonských a

čínských 0m velkých obrněneft
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V Lynni zahájen byl proces s

vrahem presidenta Carnota Miniem

Casarieni Oblalovaný pohnullivýni

spňsobem vylíčil celou událost Jest

klidný tichý a v celém svém chování

llíl se od všech zočincft anarubisli-ckýc-

kteří stáli doposud před soud

nou stolicí Ke vSem otázkám od

povídá hlavou sklopenou avšak

jasné a zvučně Jen když je zminka

o anarchismu zalesknou se mu oči

pohodl vzb&ru hlavou a jiskrným
zrakem pohltit kolem Z obavy aby
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Očekává ♦ I tímto týdnem počft
ten na H00 roimolen bude

V nejvřiifm cukrovaru i ce-lýo- h

Spojených Htátft v Chino
Cal tapočato v pátek ji! prací
I)enno ípotřeboje ne 1000 tun řepy
a vyrobí e 140 tun rafinovaného
cukru

Ve 1'hiladelpbii iničena byla
v pondělí odp ohrada v n II hra v

míč provozována a veikery pavilo-
ny i a obrovdkým hlediitčm úplně
(ničeny Škoda přesahuje tl00-00- 0

Na válečném parníku upolko- -

vém "Marion" kterýž přítomné v

lodčnicí na Míre ialando u San
Francinka za účelem oprav ne nale
zá vypuknul v neděli požár a vyžá
dalo to tři hodiny než uduSen

byl

V Madmon S I) zničena

byla v noci ze noboty na nedčli
KlotHchbackova pftjčovna koní Mi

mo zásoby krmiva aničeno požárem
veSkeré řemení 15 kočárft a 35 ko
ní uhořelo

Z ConelUville Pa oznámeno
v Hobotu že S Matthew akéb
dolech Lisenring zamČHtnaný da
vem stávkujících Klovákft přepaden
a tak denně pobodán byl že o za
chování jeho při životé ne poeby
buje

V Hje2lu unie zřízeneft želez

ničních k eráž koncem týdne v

Chicagu odbývána byla unneňeno

vydati provolání k obecenstvu
nčmž občanntvo o žádá aby při
omnií hlaNovacím stranu lidu pod-

porovalo
Na brooklynukém montS v

New Yorku vySinula ne v sobotu

jedna kára s kolejí a spadnula do

dráhy jízdní o 15 utop dolejt ne na-

lézající Nékolik osob bylo pora
něno nikdo vSak neumnn en Ne- -

Stém! npflsobono bylo prasknutím
kola

V Anderson Ind přižla ve
čtvrtek o život vétroDlavkvnč
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V Jiverrnore rallu h J ani-- v

úterý požárem nČkolik

fyh čfmž nřkolik Bet dčlnlkft
i v tbaveno a Skoda v obnonu

Í í' "pflobena
I

VIř'tečko Lamoure N I)
:'-v- čtvrtek požárem thičeno a

f dvfi budovy a padenáti byly
in živlem uíetřeny Škoda

přen čtvrt milionu

KředčaHiiým výbochein dyna- -

ího náboje v kamenických lo- -

firmy Doley tt Shepird u

4 byli v úterý tři dělníci
'

jtS UHmrceni a topfrna í Htro--I

tfplno rozmeteny
i

Saint Joiieph Mo učinila
' ?edu úpadek na život poiifiťu-íjiolečno-

National Tempo-1'ýlelie- f

Ahh Dluhy obnáíí

Canton Míhh popraveni
úterý bratří William a Frank

Cď oiNourenl k Hmrti pro ia

pní jednoho černocha kterýž

kret jimi povoluj se ncjnilšl sazba
celní v Německu Kakousku Anglii

Francii a Dánsku

Litty nlmf ki nemají nyní více

d61elitéjího na práci n! uveřejňo-

vat sensační odhaleni o toru pokud
která vláda jest zapletena do sporu

JapaDU s Č nou Ve své hlouposti

tvrdí že též Spoj Státy podporuji

Japan poněvadž by rády měly v Aii

nějaké území Při tom prý záporní

nají že zahazují smrtelnou ránu ve

lebnému a přirozenému bratrství

Ruska a Spoj Států (Takový ne--
smvsl se mftže zrodit jen v hlavě

německé P r) Véeobecuó jest

proroctví že pokročilé Japonsko
zvítězí nad Čínským copem a násle-

dek toho bude že burharismus a

středověké zpátečnictví čínské u--

stoupí pokroku a civilisaci

Válka o Koreu —Ve středu pro
hlásilo Japonsko formálně válku

proti Číně O potopení transportní
lodě Kow Shing plující pod angli-
ckou vlajkou o čemž jit minule jsme

zpráva podali sdělují se následující

podrobnosti: Dne 25 července zpo-

zorovány byly čínské válečné lodě

Chih Yuen a Kuwanii a že vypluly z

Kaianu naproti válečné lodi Tsao-Kin- g

plující z Tokio ke Kasánu a

mající ve vlaku transportní loď Kow

Shing náležející anglické společno
sti Mathitisen & Co plující pod an-

glickou vlajkou a mající na palubě
1600 muža čínského vojska kteréž

veženo bylo na Koreu Proti těmto

čínským lodím vypluly japonské lo-

dě válečné Akitsuso Yoshino a Na-niw- a

a setkaly se s nimi u ostrova

Pantao Po krátká potýčce prchly
Chih-Yue- n i Kuwanii Tsaa-Kin-

g a

transport Kow-Shin-
g pak signalizo

vány aby zastavily načež prvějst

odplula Kapitán transportu však

zakotvil Z válečné lodě japonské
Naniwi poslána hlídka na transport
která mřídila kapitánu aby Naniwu

následoval Kapitán chtěl h prote
stem tak učinili ale Číňané nechtěli

ae dát zajmouti a nedopustili toho

aby loď se vzdala Na to dáno zna-

mení z japonské lodě aby opustili
loď a připravila se ku útoku na

transport Tento byl brzy potopen
a ním utonulo skoro všechno muž

stvo Dle zpráv Japonských prý
lodice japonské zachránily nčco mu7- -

tva dle jiných zpráv bylo s ja

ponských lodí stříleno i na topící se

Z Petrohradu se sděluje Že ruské

časopisectvo jest jednomyslným v

tom že nechť si jo výsledek války
čínsko-japonsk-

é jakýkolivěk Rusko

bpiuio a v laiiivojstoku uusko pry

prohlásilo že učiní válce krátký
konec a pakli nedocílí shody postará
nu o to aby v každém případu zaslala

Korea samostatnou a neulráluf

Vláda ruská tvrdl že cesta válečných
lodi jtst pouze obvyklou projížďkou
ale nezdá se tomu tak býlí neb jsou

naplněny pozemním vojskem Depeše
z bojiště jsou potlačovány a dojdou li

odporuji ni vzájemně Dle posledních

zpráv dobyli Japonci značného vítěz-

ství na zemi a sice u Shan Yeng V

první srážce byli poraženi přesilou

na hlavu ale obnovivše útok v pěti-hodinné-

zápasu porazili Číňany a

dobyli Shan-Yeng- u Chlubí se že

z 2800 mužů posádky 500 bylo zabito

a raněno kdežto sami prý ztratili jen
75 roužft a dobyli část zásob Čtňantt

Po osm měsíců trpěl jsem revmuti-okým- i
bolestmi spojenými se silným

kašlem Dra Aug Koeoiga ham-

burské prsní thé mne v krátkém
čase úplně vyléčilo — Robert Beck
014 Klm ul Dallas Tex Cena 25c
baliček

lVtdum Č? I?
Máme na skladě knihy pro opiso-

váni čtvrtletních zpráv pro řády i

Velkorády
Každý úřadulk ví jak žádoucným

jest aby zachovány byly opisy čtvrt-

letních zpráv Nejen že poskytují
obruz stavu a pokroku řádu nýbrž
zhusta je jich potřeba k zjištění
okolnosti učtu atd Nemáli řád

knihy takové nemá také své čtvrt-

letní zprávy uloženy proto že opia
na obyčejných blankeiách se snadno

pohodí a ztratí V knize jsou vsak
na vždy zachovány Prodáváme
knihu tuto obsahující místa pro 40

zpráv tedy na 10 rokfl za $100
Pro Velkořády jest kniha taková též

nezbytnou Každý tajemník Velko-řád-u

by měl míli zachovaný opis
čtvrtletních zpráv véech řádň aby
mohl je s následujícími porovnávat!
Kde tak se nečiní chybuje se Má-

me knihy takové pro Velkořády dvou

velkosti v tuhé vazbě o 400 a 600

stranšeh po $350 a $500 Kde by
přáli si tajemníci Velkořádn knihy
takové jednotlivě pro každý řád

prodáme jim je za cenu vatně snlže- -
nou uocwittVKy umu ivcuio i

všech prací tiskových nechť dějí se
laskavě pod adresou:

Pokrok Západu
Omaha Nih

nespáchal samovrsždu dává se mu

zvláštní svěrací kazajks nezdá se

vsak že by na nčco podobuého po-mý-
ilel

Vftčt jicým včzfiárn chová

se mlčelivč nehraje karty a pranic
nečte

Soudní znalci kteří vyšetřuji his

torii rodiny vraha Casaria objevili
že 4 členové její zemřeli v blázinci

Soud s anarchistou Casariem byl
v Lyoně skončen Po čtvrthodinné

poradě prohlásili porotci : "Vinen

bez polehčujících okolností" a soud

ce Dubreuil vyřkl rozsudek : "Smrt

na guillotině 1" Vrah v odpovřd
zvolal : "Ať íije revoluce"' a spoutá

ný odváděn jsa fietnlky volal "Od

vahu soudruzi ! Ať Žije anarchie I"

JFYananmké listy rozepisujíce se

o činnosti našeho kongresu ostře

krilisují jednání senátorů a praví že

opět a opět chováním svým dokazují
že hlasy jejich byly prodány

Jh KorneLim Jferz pověstný pa

namitský švindler ač není v Ptříži

byl odsouzen v jeho nepřítom-

nosti na 5 let do vězení a k pokutě
8000 frank ft llerz nalézá se stále

ještfl v Anglii

J avrem a PařlH ztra'ila se

z vlaku bedna zlata v ceně 50000

zaslaná s New Yorku Později na

lezena bedna vyprázdněna ve voze

▼ němž s jinými velena byla a v

Uavru blíže železniční stanice nale- -

zeny pytlíky se zlatem v nromaae

uhlí Po lupičích není posud ani

stopy
V Muneili a celé jižní Francii

počíná řáditi cholera epidemicky

V Řtmi skončil se proces se zlo

dějským ředitelem římské banky

Tanlongem a jinými zloději kteří

okrádali systematicky národ o celé

miliony Jtk známo proceň tén vy-vol- al

po celé Itálii velké rozhořčení

poněvadž v něj rapleteny byly mno

bé nejpřednejŠÍ osoby v zemi ano

ssma vláda měla v krádežích podii

Porota propustila všechny darebáky
na svobodu lanlongo odešel do

#
pro lupiČHtvt prou niraTne Sabernovajiiau Táž spustila

'" se z balonu nomocí Dadáka i vtíkv
I i i—

ápadní část okresu Lincoln " 500 itop leč zpuchřeló provazy
navStívcna byla ve středu v padáku se přetrhly a větroplav- -

(i

A

3

rudky m lijákem pravé prfitrží yn spadla následkem čehož

se podobajícím a mnoho lc" nesrastno Jeny prudkým pá

f tratí U I dráhy v okolí dem úplně roztřlitčno bylo
v íiation bylo odplaveno

Vohibičáci v North DakotS

Vjili v státní své konvenci ro- -

' I -
u'j(jce nejvysHiuu poiiuu a
orce populistické cekance
námčstka guvernéra návlad- -

h železničních knmisařA a na

DOLARŮ 15 DOLÁKŮ
do I)nver a zpět
do Colorado 8iring4 a zpět
do 1'ueblo a zpřt
po Union Pacific

následkem seboxe ligy amerických
bVyklislA

Isamostatné cekance pro vse- -

ůo})mti n „ [ytvt
--bývající úřady státní ota vwtráhf iir o—b


