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Pokrok Západu
iftUVV ZAHRANIČNĚ

Tltrfliiké
StédHd AmSt n rutrať

palnýi li pii k a lo Matimovýi h

iPI a za úěf in tím vylán do

perlina ministr dopravy a veřej-nýtlipra- fí

Hem ráh-- 1'raru istu
Z Menu

' Ihhtuln uspoládána v noci
na slb dii anare histi( ká démon-strac- e

píed priluein vysilme o

během kterfž ívánoAť

í IpaněUkého fi-(-

y mini'
i 'ált CmíotiKr náh dnvní

podrohnmiti: VraMahyl chladno
krevnou a dobře vypněíunoti n"
boť vrah tlat Mi(hlo Angino
(iolli stopoval po několik dno

--
y oběť mou krok a krokem a ránu
oiudnou vypálil h 'proMfylnl
r''' MMculi tuk (h)l

'nttttl f 111 nt'fitl IMIlolt Kl'

tyslali purkiitiotM P(Mipnr'li'i k

InlstudtJitf li ťíinď nfiovi 'ivi aby
jej poJUdal ' nebránu řikýli
menšin proti rabiatním surovým
ňtoknirt Nřnun Mítodt2ite v

attdieru i v pátek obvaM(l slíbil

) ml 14 to ImmIc muk I ale tii
kfmc dal plete na jcvo svrije

nř-neck-

sinýUenl "Menšina"

praíl "musí vžily noro vytrpět
ať bi kď knji a má vřtSiní ustou-

pil Vám by Mkd nebylo rnilr

kdyby Nřm(i do Prahy pliji li a

"llejbr' kliři li" - -- hb- toho mají
česko1 menšiny v "rtzcml" nřuii"
(kém pramalou naduji na odíránu
se strany Tiladú státnídi

frdrj n sráJkáth mezi čethy
a Nřmci vzniklýth následkem po-

puzení němí ( kélio fanatismu do

krajností jsou nyní na denním

poládkti Ve Kveniti u Mostu

došlo ve čtvrtek k veliké bitvě
nezi plíslníníky obou národností
Nřitici Čechy zmlátili a pak
vidouce že třmto píitházf posila
utekli do hostince češi vytloukli

'ijInfl nemožným bylo r v4

kub tulila páru k druhá vypili--

na do ucha kdy! jíl Canovai
kbal tfetl pak v piU ri ilo prsou

i kdyl přepadený v poilednfm ta-- i

lení na rmi již ležel Zatětný
udal jmcno %sé to (iolli Máří jft

IkA a zaměstnání aeř písma
f Potháfl 2 IloiíKl ti Neapoli-

- a (to

j Španěl přijel roku iHíj usadil si

l v Harceloně kde ílenem anarihi-I- '
ífk skupiny byl a tuři podílu ve

'známém atentátu pumovém kte

rýž tak značně anarchisto v p v- -

nosti Mont Jnich smrtí odpykalo
Atentát na Canovase spáchal za

ním do Muvru ďikudl prvý Mu

do ioďlyna a druhý ďi New

York nastoupil

PallU oriilMMÍo v iiedřli že

toho rána po 5 hodině ranní do-

šlo v lesíku Man ( han skrčit k

souboji in ví primem jindlit h n

Oř banským a primem Viktorem

Emanuelem hrabětem Turín-

ským druhým synovteiu krále

italskťho kterýžto souboj Vyvolán

byl primem Jnwlf i h in Orb-an-ský-

kterýž jednání dAstojni tva

iuUkého pli poslední výpravě é

do nejvySSÍ míry zbabělým
nazval — Jak známo vyzván

princ Jindfí(h pro tuto urážku

armády italské teloii ladou důstoj-
níku italskýth jenž na výpravě
oné se podíleli a když souboj od-

mítnut pod tou záminkou že by lo

by proň nedůstojným biti se s

těmi kdož tak nízko junt ním sto-

jí dostalo se mu vyzvání od prin-

ce Viktora Kmanuela kterýž za
účelem tím tajně Itálii opustil
Souboj odbýván o 5 hodině ranní
šavlemi a skončil tím že princi
Jindřichovi hluboká rána do pod-bři- sí

zasazena Princ Viktor po-

raněn byl dosti těžce na ruce —

Zpráva o výsledku souboje vyvo-

lala nejen v Paříži ale i po celé

Francii velkou sensaci neboť prý
zbabělým počínáním si prince
Jindřicha při souboji hnutí orle-anistic-

ké

ve Francii citelnou ránu

utrpělo
Ve Šrýaarsku uloženo ve středu

za účastenství 150 polských vla-

stenců a předáků ku věčnému od-

počinku srdce Kosciuskovo a sice

odpočívá ve zvláštním mauseleii

kteréž v zámku Kopperschwylu
při jezeře curyšském zřízeno bylo

Ve Švýcarsku odhlasovány dva

dodatky k ústavě spolkové Jed-

ním z nich dávány jsou všechny
lesy pod kontrolu státní a druhým

svěřuje se radě spolkové dozor
nad výrobou prodejem a přívozem

K lůžku upoutaná km

naptala otevřený list lenám

Mary 1' Hartholomew St
rranr inville III p(5e: "Asi před
dvanácti lety MlJma juni byla

ženským ncdulicm Ilyla jsem
léčena rozličnými zkušenými léka-

ři stav iiidj se v5a k stále horSil

až jsi in konečně upoutána byla k

Iňžkii trvale Ve stavu tomto se-

trvala jsem téměř dva roky oše-

třována jsouc Čtyřmi lékaři avšak
In úlevy Ve spisu dra Ilartmana

pojednávajícím o ženách setkala

jsem se s právě takovým přípa-
dem jakým by l rnflj a usnesla jsem
se dopsati Dr llartmanovi o ra-

du Nelituji toho nikdy že jsem
tak učinila poněvadž dlužím svůj
život Dr llartmanovi a 1'e-ru-n- a

Moji přátelé a sousedé neočekávali

nikdy uzříti mne opět zdravoudě-kuj- i

však bohu a Dr llartmanovi
za své uzdravení Mohu nyní bý-

ti vzhůru a pomahati v domácno-

sti Můj stav nelepšil se sice tak

rychle jako jsem se dočetla v od-

poručeních rnftj případ byl však

tak dlouhého trvání a jak lékaři

se vyslovili tak komplikovaný že

jsem rychlé uzdravení očekávati

nemohla Mám za to že uzdra-

vení mé překvapilo každého kdo

mne znal Moje chuť k jídlu by-

la tak chabou že jsem nemohla

téměř ničeho jisti nyní však mo-

hu jisti cokoliv bez nemilých ná-

sledků Moje vnitřnosti pracují
pravidelně a nemám s nimi Žád-

ných obtíží Byla jsem jaksi vzor-

kem špatného zdraví pro mnohé
muže a ženy kteří pak zkusili Pe-ru-- na

ku svému uzdravení Mohla

bych psáti mnohem více obmezím

se však pouze na to že nemohu
vaše léky dosti vynachválili a mám

za to že kdokoliv je zkusí nebu-

de toho litovati a naopak chváliti

je každému po celou dobu svého

života"

Nedávno sepsal dr Hartman

spis týkající se výhradně neduhu

Ženských Spis tento obsahuje
množství krásných illustrací a
každá Žena měla by si jej zaopa-tři- ti

Zašle se po krátkou dobu
zdarma každé ženě když dopiŠe
na: The Peruna Drug Manufactu-rin- g

Co Columbus Ohio

účelem pomstění smrtí soudruhu

plavých což nejlépe patrným jest z
' následovních slov jež při zatčeni

vém pronesl: "Vykonal jsem po-

vinout svou a jsem nyní upokojen
neboť jsem pomstil přátele a bra-

try své za Mont Juich" Z roz- -

bodnutí královny dopraveny po- -

zůstatky zavražděního do Madridu
kdež dostane se jim pohřbu s po-

ctami vojenskými jakéž maršálu
i přísluší
S Z Madridu oznámeno v pondělí
f že soud nad vrahem předsedy mi

nisterstva Canovase Angiolillo- -

j cm se již ve Verfjara odbyl a roz
r sudek smrti již vynešen Dle

téhož odbyta bude poprava v po
lovici tohoto týdne a sice bude
odsouzenec zaškrcen — garroto

_ ván

i Z Milána oznamováno v pátek
že policii podařilo se zatknouti tři

anarchisty v bytu jichž mimo

y bomb a rnzných třaskavin i velice

naležíte listiny nalezeny nýty
l Meri listinami nalézalv se donísv
I" Vod Caesario Santose vraha fran

Žije man hic!' Policií byl dav
rozehnán a 43 výtržníků zatčeno

Kuby došla ve středu do New

Yorku práva o velkém vítězství

jehož prý povstalci 11 Matanzas
nad vojskem {panhkým byli do-

byli Zprávou touto spdsobeno
ziiaěué vzruš ní v Havaně kdež
známo bylo že generální guver-

nér Wcyh r do okolí Matanzas se
odebral nánbilkein čehož do-

mněnka vznikla že právč jeho o-d-

to byl kterýž s povstalci se

utkal a poražen byl

Člnř dle zprávy v sobotu ze

SaiiKhaie došlé podařilo se ua
vřítí smlouvy se syndikátem čín

ských kapitalistů na opatřerí
řMooooooo jež jakožto náhrada
válečná Japonsku vyplaceny býti
mají Podmínky jsou totožnými
s oněmi jež syndikátem beljji

ckym nabízeny byly — ponese
totiž půjčka 5 procent úroků a

splatnou bude v 95 letech mimo

čeho syndikátu dana 1 výsada k

položení tratě Shangaj-Loo- -

Chow

Z Indie došly ve středu do San
Franciska konečně podrobné
zprávy o Škodách jež v červnu

zhoubným zemětřesením spůso- -

beny tam byly a dle nich spůso-ben- é

Škody jsou daleko většími
než z prvu oznamováno V po
hoří Chcrra přišlo prý při tom na

6000 osob o život a vystouplými
řekami byla prý v nížinách veške

ra úroda zničena

jVa ostrovech filifiinskich se si

tuace pro Spaněly dle posledních

zpráv opětně zhoršila a povstání

nabývá stále více půdy Dle

zpráv z Hůlkami ze dne 3 čer

vence došlých přepadávají po-vtal-

jednotlivé tlupy vojenské

jimiž vozy dopravní doprovázeny
jsou a ve velké části případů těch

byli dosud úspěšnými Tímto

spňsobem podařilo se jim dostati
značnou zásobu riflí a střeliva
tak že nyní odpor jejich Španělňm
mnohem vydatnějším by ti může

TRŽNÍ ZPRÁVY
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liiinf Jukií hc uilúlo ťiliut" roku iiiiImiI' (iH
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ví Si nvt U 110átkn n o 10 a lá: ilršin
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llovřrl (lolivtt-- má cenu h o 81 aJt SO
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mi 3 voli k liru IMM 4'A
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couzského presidenta Carnota a

od Pietro Acciarita kterýž minu

lého dubna vražedný útok na krále
italského učinil — Policie tvrdí
že důkazy v rukou má o rozsáhlém

anarchistickém spiknutí meziná

rodním

Z Vídní oznamuje se že násled
kem vyhlídek na špatnou úrodu

po celém Kakousko-Uhersk- u ceny
obihn neobyčejné rychle sto:ply
a to na ceny na jakýchž již po
řadu let nestály Hlavně platí to
o pšenici jejiž cena ze 6 na 1 1

zlatých za centnýř stoupla

Ve Vídni onemocněl v (Sterý vá

žnč bývalý král srbský Milan a

okna Na obou stranách bylo ně

kolik lidí poraněno — Jinde není
o mnoho lépe Slovinci uspořá
dali výlet do Celje veledůležitého

to z ohledu národnostních města
v jižním Štýrsku kdež se vede již

po několik rokli boj o slovinské

gymnasium Kromě Čechu sjeli
se tam i Slovinci a Chorvaté
Němci proti nim demonstrovali a

zpívali "Wacht an Khein" což

dalo na konec podnět ku rvačce

Vojsko bylo povoláno a rozhánělo

účastníky Němci se rozzuřili

tak Že lidi na potkání mlátili

vnikali do hostinců veřejných
místností atd tak že vojsko
musilo obsaditi nádraží některé

hostince a slovinskou besedu na

čcŽ po ulicích shromažďující se lid

rozhánělo

Pafiif oznámeno v úterý po
licii madridské Že pravé jméno
vraha premiéra Canovase není

Golli nýbrž Guisejje Santo

Při tom zvláštním jest Že vrah

nese totéž jméno co vrah presi
denta Carnota kterýž Caesario

Santo se jmenoval

Francouzský vývoz v posledních
sedmi měsících úžasnou měrou

stoupnul neboť cena vyveženého
zboží byla v období tom o 177

637000 franků vyšší než v témže

období roku loňského

V Pařili zatčen byl v pátek

italský anarchista Callini kterýž
v kavárně jedné prohlásil že

míní příkladu Caesaria

Santose vraha presidenta Car

nota

President republiky francouzské
Faure nastoupí ve středu cestu

svou do Petrohradu k návštěvě

cara Cesta vykonána bude na

válečném parníku v průvodu dvou

jiných lodí válečných a příjezd do

Kronštadtu ustanoven jest na pří-

ští pondělí' Prvý den odbyty
budou slavnosti v Petrhofu druhý
den určen jest pak k návštěvě Pe-

trohradu při čemž i deputace

hlavnějších měst ruských přijímá-

ny budou V úterý položen bude

presidentem základní kamen ne-

mocnice francouzské a večer od-

býván bude na velevyslanectvu
francouzskem banket na počest
cara Ve středu zúčastní se pre-

sident přehlídky vojská ve čtvr- -

zek pak nastoupena bude zpáteční
cesta tak že president 31 srpna
opětně na pádě francouzské nalé-za- ti

se bude

Vládou francouzskou vypovězen
ve středu z území francouzského

čelný anarchista Španělský
Tar-rid- a

Marmol kterýž při neděl-

ním představení dávaném ve pro-

spěch uprchlíka španělských v

Paříži dlících zavraždění Cano

vase schvaloval Podobně nalo

ženo bylo i s jiným anarchistou

španělským Planasem kterýž po-

vraždění jiných předních politiko

Španělských odporučoval — Oba

dopraveni pod dozorem policej

y stav jeho jest tak vážným že o

zacnuvani jeno při zívuie se pu
t( hybuje

chlebovin a potravm
Dle zpráv cařihradských odbývá-

na v úterý nová porada velcvy-slanc- a

o mír Teffik paša mi

nistr zahraničních záležitostí po
dal nové návrhy ohledně vyklizení
Thessalie válečné náhrady a ně
kolika jiných záležitostí podob-

ných jež čelí vesměs jen k tomu

aby se vyjednávání co možno nej
déle protáhlo — Hlavní obtíž
vznikne ovšem z otázky jakým

spňsobem má býti vojsko z The
salie stahováno Velmoci ozná

mily Řecku že Turecko nemá pe
něz na stěhování a že by bylo
žádoucno aby mu byla vyplacena
část náhrady v obnosu aspoň

jednoho milionu liber Tázaly
se mňŽe-l- i Řecko částku takovou

zaplatiti během těchto dnň Ře-

cko odpovědělo že na to není ani

pomýšlení leč by mu velmoci

chtěly býti nápomocny při vyjed-

návání státní půjčky za hranicemi
čemuž však brání navrhovaný

plán finanční kontroly

Sultán k sobě pozval bulharské-
ho knížete Ferdinanda jenž ny-

ní u něho návštěvou dlí Dosle-

chl prý totiž že se v Pulharsku

konají přípravy aby dne 14 srpna
prohlášena byla země za neodvis-lo- u

a všecky svazky s Tureckem

přetrhány Sultán toho se ulekl
a pozval k vobě knížete aby mu

to rozmluvil

V Cařih rad? nalepeny dle zprá
vy čtvrteční na budovách ministru

plakáty psané písmem arabským

jimiž požadována změna systému
vládního a vyhrožováno násilím

pak-l- i Že by požadavku tornu vy
hověno nebylo — Též oznámeno

že ministrem války nařízeno všem

velitelům bedlivý pozor dávatí na

všechny důstojníky mezi nimiž se

prý nespokojenost rychlou měrou

Šíří

Ruský relkoknlle Nikola Nikola

jevič jmenován byl císařem němec

kým čestným plukovníkem magde-

burských husarů

Mexická vláda rozhodla se za

koupit! v Německu 25000 rychlo- -

Záchvaty trvnlo vyléíony Záchvaty a
niTvimniMt zmlzi ixi JtHliioduntiítn užíváni
Ur Klln'M (ireut Nvrv ZuAlote hI

liro %'t 1mIiv nazkoutku Olxlrfíte JI zdarma
br li II Klinu Ltd m Arch Ht 1'lillndol-plii- ii

ťu 1ITKDT44--17

i8"7F-iV&Bicyc- les

bTl lllačl divky a hochy
-- J VVTr: úplň vyhřr ta

ceny

fKiO "Oakwomt" xa 5(ii)
v "AHIngUin" tu KfíUO

" Wi Í3SII0
J0 blrykl za 11075
♦7' Miiywood" nnJnllniJSI
hloykl na l tXlM Kolu zariifna a za-il- ou

hx na CO II k prohlednuli IVnlze záilné
nuphid Kupujtu přímo imI vyriilillclň ii'tH
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Alezt teakousttem a jsumarsxetn

přerušeny ve čtvrtek odjezdem ra-

kouského vyslance styky diploma-
tické a stalo se prý tak následkem

toho že předseda ministetstva
bulharského Stojlofí nechtěl od-

volat! urážku učiněnou prý dvo-

ru rakouskému tím že nemravnost
dvoru bulharského s onou prý
dvoru rakouského porovnával vo

maďarské jest nad

touto velice rozčileno a žá-

dá vládu aby na pouhém přeruše-

ní styku diplomatických neustáva-

la nýbrž aby zadostučinžní jinou
l 'cestou zjednati si hleděla pochy- -

í} buje se však velice že by Rakou- -

skem jaké další kroky učiněny
Ktlir mhnH tntn TaiiKfř ni7a tin- -— -- r—--

j ) i
mene ze uuinarsko nejiepsím od-

běratelem jeho zboží jest Z pře-rušc- ní

spojení diplomatického
sotva as mnoho Iiulharsko dělati

'f$ bude a spíše ještě vhod mu to

jřijde neboť mezi knížetem rer- -

)dinandem a dvorem rakouským
r iiaiíIa Sil r ít-VL- ( dním nanic
ú vyvolané tím že císař přijetí
fknížete co nejrozhodněji odpíral


