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řolr (i prohlásit k l prot mn4- -

v4 bllovn vlřinfml Jbibfndrih
Jams#on ani Mm sondriil f- -

byli ňiktsřak vfroksm poro-

ty překvapeni Obli J je ('itrks
íá-h-l pak by m podat! 14 dost o

nový soud Hoidcov s p%k radili

ns! (lark hnsdl# prohlásil Is ob

Žalovaní nst4dij( nový soud a přejí
si al y rel4 i4lelitos byla hned

urovnána lr t Hussflt pravil na

to !# výrok vyiieíen byl n tákladé

dakaiA jl každý rotumný maž

mast ietřiti Všichni odloučení

pravil Jsou mulové inteligentní

ia'ijímaj(cl postavení vo společno-
sti Nalsiali se ve službS králívny
a zločin jejich míl vážné následky
smrt jedněm poranění druhým l

nikdo neví jaké následky do budou

cna tločiny josté míti budou Dále

Kmsell pravil ža ač vsiekni mčli

podílu na dobrodružné výpravé přeo
soud činí v trestu rozdíl

Dobrodruhu Jamesonovi a soudru-

hům s nim odsouzeným budo dlu

vsebo kriminál lehkým neboť bude

s nimi nakládáno jaso včzni prvé

třídy Mohou ve vézení nosili svftj

vlastní odév mohou si dáti přinésti

potrava c venku a dostanou víno neb

pivo Královna na radu ministru

tento "trest" jim ustanovila

Královna Viktorie když přijela
do Londýna na svatbu své vnučky s

princem dánským byla velmi po

hnuta když ji lid zdravil a pravila

nčkolikráte : "Toto jest má poslední

cesta do Londýna'' Následkem toho

rozSírila se povést že královna hodlá

odstoupili z trůnu ve prospčch prince

Waleského a dodává se zároveň že

ve dvorních kruzích panuje velká

starost ohledné zdravotního stavu

královny Podobné zprávy kolovaly

velmi zhusta héliem posledních let a

vždy byly poloúřadné ca bezpoilulat-n- ó

prohlášeny Tentokrát alo zdá

se že povést zakládá se na skutečno-sl- i

Praví so dále že královna roz-

hodla pro budoucnost bydleli v Bal

moralu anebo Oobornu a žo chce pře-

nechali princi Waleskému palác

Buckinghaniský a zámek Windsor

Není pochyby že královna cítí tíži

svých let a touhu prince Waleského

po trůnu který by mu umožnil

dluhy

Jrotinémecké demonstrace v Lilie

ve Francii skončily pádem so--

cialistiekého maira Deloryho Bis

markftv list "Ham Nacht" proti

svému obyčeji jednou lakó Írán- -

couzskou vládu chválí tvrdé že

propuštění DeUryho jest uznání

hodný čin zdvořilosti

Kongres iocialistU v Lond{né za- -

sedá denné a stále odehrávají se vý- -

tržné scény V pátek přijal kongres

zprávu agrárního výboru o společ

ném majetku terno Mallhew Ma

ijuíre vftilce socialistu vo Spojených
Státech předloží dlouhou historii o

hnutí dělnickém v Americe

Iroli-itals- ké výtržnosti panují ve

výcarsku a v Zurichu tejmena
následkem tavražděnf Švýcara Ita-- 1
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ihh ns rif 1 ficH jfiltil
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ptvtilr a fibráhibi rfrn"( nf fn J

i r Ain í rtnl4v4rtt tbrant i k

na Krétu a do MKrřii' 1 r '! ý

tbási- - Is I veJAH f ' i f p(n4tii
Mtr'l'fltiui(i blil Turky I'(il
ní Vntiy tá4 s í#"idrliilrt)m a

pout reri!ivfr velm' ( udrlfijs
j á

I řt Vmvkť kleti není hodnou

hyřditi nínu r vropskott
' (iili4 otnamuje utonutí par

nfku Hm do nřhol blfk udihl

vtdor fíiilovné ti4maifl pádky no

byb) možno uhaiti písmeny které

se siřily ultsfioa rychlosti Když
velitel parníku vldél že plameny
blíží se ku skladíAtt střelného prachu
dal veákeré muJntvo vysaditi i par
niku načež přiděláno bylo k tomuto

torp£do Vo té uvedeno bylo torpé
do v činnost Farník pioražen byv
na jednom mUté rychle kleni pod
vodu Nikdo nebyl poraněn
Z Říma oznamuje se již opét že

jmenován byl nástupce papežského

ablegáta ve 8p Státech Satolliho a

sico generální převor Augustianfi

pater Martinelli

Ira)ili jsme minule že celá zpráva
o vltézství Angličana nad Matabelv

byb lží Ve skutečnosti byla to po--

rážka Angličanu Ustup jich zvýšil

jen nespokojenost v Khodesti Jak
se praví stráže kolem I uluwayo byly
značné seafieny jelikož počet tuzem-

ců stále soupá a mésto stahuje

Dopisovatelé novinářští v liuluwayo

slřžují si že úřady potlačily depeše
o podrobnostech nedávných bojfl jež

pro británské voinko byly málo

úopřsnými Dopisovatelé praví že

lidé dořll do Buluwayo sdélují jak

jsou Matabelovó troufalí a že nazj

vají bělochy tbabélci Anglická
Jiho-afric- ká společnost nabízí k ve

dení války v Africe obrovské sumy

penét Při zábavé této společnosti

pravil ředseda že Anglie za krátko

umocní se v Africe veškeré zemé až

k Zambezi na jihu a podél celého

Nilu se severu

Zpraoodu) londýnských "Daily
News" mři rozmluvu s bankéřem

Trilionem členem firmy Carclay
Bevon Trilton Hansom Iíowerle &

Co vc kteréž týž následovní se vy

jádřil: Přijetí billu svobodného

stříbra zpnsobf stoupnutí cen a za

plaví Ameriku stříbrem t východních
zemí Tím přetrhne se úplné ob

chodní spojeni mezi východem a zá

padem Bude to míli též ca náslo- -
dek nahromadění zlata Dále trnití

cizozemský kapitál což bude míti za

následek zmatek a všeobecný úpadek
obchodní Prvním prostředkem proti
americké finanční bído musí býti
stáhnutí papírových peněz liude-l- i

Bryan zvolen budou míti přívrženci

dvojí mény dobrou příležitost ač

jest pochybno že ji budou moci po-

užiti Déjiny latinské unie dokázaly
že každá mezinárodní unie dvojí

mřny rozdrcena je svou vlažní tíží

Jí iisko posle dne 1 srpna c Kron- -

štatu čtyři obroénce do Cařibradu
anebo na blítko Bosporu Před
návratem carovým s Nižního Nov- -I

I

gorodu kde na výstavě mešká ne- -

bude možno tvřdřu kam určitě ony'
lodí posiany budou 7tfm 'Knl- -

nisehe Zeitung" a jiné cfieielní li- -

ty jsou proti tomu aby Německo

malt Jednoho aklimáftf ťhtř'
Vilém odřekl svoi slíbeno rá

Míukl rihht tMnká odepM
mlto tpratohji Ii-- I vkho "Wi

fef Tabhttft" JenI psal Hřfim!
tif n anliaemíuaý rh í lénech mM
ské rvly

K IVtUmhlí t Uhrárb f Ji A

blřaoM f )hurttll (MilaMiS íifitf

sténá pod řvlltf f bylo rimr
ceno a JOO raněno

í' eAilí iatiipitUlva vidin
k ského ivoltt liberál Wfíwpř :

MNa lom r fťkr Strobacli nám clo

netáh-lí- " Na sluva tato nill i

(ni inf pokřik Antímiié vy

skakovali na sedidl a uCilýml

pěstmi hrozili liberátum Weiwa

tor byt ro urážku purkmistra nit

řadu Í i rady vyloučen

Car vydal piávě úkaz nímž odvo

lává další vyšetřování neAtřstf uda

všího se na Clioilionkm poli ta car

Kké korunovace v Mokvé a uvaluje

zodpovědnost ta tuto hromadnou

vraMti na moskevské uřady Ukat

tbavujo pluk Vlassoského úřadu

policejního prefekta Mookvy Týž

„"považován je ca hlavního vinnlka

Ostatní úřadníci odsouzeni jitou jen
k nepatrným trestům

V JÁbaui na baltickém moři tuři

děsný požár jemuž velká část
města ta obiv padla Libová

jest fÍHtavní město na moři balti

ckém v gubernii Kuronkó Čítá

kolem 30000 obyvatelů Je obehná

nu zdí má radnici divadlo nemocni

ci fhudobineo a sirotčinec a v pří
stavu panuje čilý obchod S vnitř

ním Huškem njiojeno jo dráhou

llutkd půjčka na #200000000

byla v obiiOHu pótad vacetifiáMobDÓui

(li tisíc milion ft dol) upNána Z

toho nejlépe patrno jak úvřr Kunka

stoupnul tím že přistoupilo k pře
méně" svó měny te Htříbrnó natlatou

FetrohtUthkd Novoje Vremja ve

ivlÚMtním článku obrací potoriiOHt

diplomatu eTropnkých na Egypt a

HabeS v Africe V článku tom oe

praví že nřguň Menelik He hotovi

aby na podtim celó pobřeží rudého

mořo ovládl a Italy vyhnal t celó

Erjthree Obah tohoto í lánku pro

jevuje tjevný úmysl aby Anglie byla
konečně donucena k vyrovnání otá

ky egyptHkó Něgu habeHMký tříí
ae příioi rtiHkó vlády a h jeho pomocí
onlabiti chce car eílu trojHpolku i

donutili Anglii k vyklizení Egypta
Z toho patrno žw Kuitko neopomtn
žádnó příležitOHli aby poíkodilo

evropMkó velmoci které okem žárli- -

vým uledují jeho vtríint a rozvoj

Rozhodnuti citaře Viléma aby
Nžmecko obeHlalo výstavu paříž
skou poutě některými časopiny při

jato bylo a npokojenfmnřkteró ale
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Z Kuhy sn rifnatritije !s generál

(íomet pojil s a Caliito Oifríoii a

řřtoH Jus Maot blfJ Hii!iijo
tVIro ťerej tijtl sir velfií řit lofté
mrtvého Joto) Mteea {ir iftiv
a mobi)iac0 p)vstalrkýeh čet pmVth

v l!amg'ieyi vtbledem k druhému

vpádu do provincie Hivany Puebod

zahájen bud uprostřed iiiélce září

Iludo tu K)0W dobřti ctbrojenýeli
mulft Povstalci maji doti střeliva
% dél Duba deifu ruií operace
Povstalci pří svém druhém pot bodu

systeroatieky budou pálili plantáže

cukrovary a niéiti železnice pomocí

dynamitu V Artemisa a Jiných
mésteeh na Weylerové strategické
páře lidé umírají jako ovce na ú pla-

vící tyfus žlutou zimnici a neštovice
V malém mfsté (luanaj9t udilo se

23 úmrtí a přes 00 lnll onemocnčlo

Vojáci kteří v počtu 40000 do

praveni budou zeKpanélska na otttrov

Kubu koncem srpna nepovezou svó

zbrané Spanélská vláda obává se

totiž vzpoury na moři Mezi voj

skeru siřeny jsou tajné velezrad né

letáky a víude jeví so nepokoj Zbra-n- í

zaslány budou na ostrov po jiných
lodích Počet sbčhu povážlivé se

množí zvlústé v ííregonu a vláda se

připravuje na možné výtržnosti
Tiskovému censorovi bylo nařízeno

aby potlačil všechny telegramy o ne-

spokojenosti v armádé španélské V

Madridě byl prý objeven tajný sgi
lační výbor kubánský

Li Jlung Cuing přijel do Londý
na Angličané neblázní se tak po
ném jako Némci Jak se zdá nemá

Li žádného poslání a přijel pouze
studovati vojenství evropské aby
dle ného zařídil opravy v armádě

čínské

Z Vidní so oznamuje že velmoci

vyjma Anglie ustanovily ne na tom

obklíčili svým loďstvem Krétu tak

aby nemohly býti povstaluntn z Iteo

ka zbraně dováženy Následkem to
ho resignovalo ministerHtvo řecké

ale král odmítl přijmouli resignaci

Povstalci kubánští v provincii Sa-nia-

de Cuba ulknli so v prudkém

boji se Spančly a polov iy u jich po
bili Mezi mrtvými jsou 2 důstojníci
ítuuanui zíránu u tmuu za to ae
ukořistili hojně zbraní

fialisbury byl v snémo7ně lorda

poražen 25 hlasy proti 1! které
ho podporovaly v oposici proti
předloze o irských dělnících

bilb 0 0 horníkft v Vhelném

dolo v Brynoch v Jižním Walesu

Kongres socialistu v Londýně
se rozešel po přijetí platformy v

níž výhradně hlavní zásady soci-

alismu namáčeny jsou

V Sioux Falls 8 D skončil v

pátek v návala třentivky opilců far
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ih Kei ntiK netliil s vi idvlll a

probthít liejléps a lehéejl ttel li kteří-hoko-
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(lelní ii stejnoměrní posekaná ohilf k

VSZitcIlIHI ňttrojl

Klrvator flUXťlOM!
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Klevator líných vnznřú:

Zdvie jiných vazačů jak palrnojsou
příkré a vysoké

Ku příkladu máte 300 lb těžký
kámen odvalit! z pole co uděláte Na
lozíte si ho na záda a
Donesete ho nebo užile
te dlouhé páky kterou --Vk
!io odvalíte' Tuk jest
tomu ii M TW PII KM 1

1'ION vazače neb tam

jest výstředné kolo puknu které

práci kdež jest těžká

Toto jsou novinky na samovazaci
NKVV CHAMPIUN má všechny dotré
vlastností jiných vazačfl a má ještě
celou řadu jiných předností které u

jiných strojů nenalézáme Dříve než

koupíte stroj prohlédněte si náš
Jednatelově jsou ve všech vřlšlch
OHitdácli

Tle Wardcr BnsM & Glcssner Comu

Vyr illt l CHAMI10N vnitíi cekkotrh tr]

Springíield Ohio Chicago

"The Warder Ituslineil t Co1' vy-

rábí Champion saniovazaée od roku
IKTht Zárovetl udržují v jednatelnách
po celé zemi části strojiV ku správ-

kám Hlavní jednatelna nalézá se v

Council niuffs a tl z našich knijanil
kdožOmahii neb Council PlufTs měli

by navštívit! písárnu v čísle 115 So

Maln til Council UlufTs la kdeJS

bude jím řiditelem p I A Devinem

vše správně vysvětleno

„tlnM

skvostný liostincc
t hjTti nUtoMU Rnakoti U bit JJ ř!nB
lolkam dbrml lbiVlanml donlnt

kf vf tioe oo do řdn bUoc )

pob Tli--

IiTriiíit lí na zelí

VmU le nnirfml
rif nkuriijr hrumlKirjr ulil duji Jim lir

a t Df inr m k%kfm laht n Nw
mi k- iupl' k nn biávky ! mnoho ifll
duh niikmulí h nuklé-Un- i lii pnto
ttvimarně i i n-- J u fJ
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I — m m a

i ne prou lomu nroji i au Hamburger

lem Sia pronásledovaných Itala mt:rJ- - °- - ™a™n " °k" l'Mho
tři čemž otrpěl smrtelníhouteklo do lesu a praví se žs

--nn'poscboJf

(i N&chrichten praví že by bylo vho- -

dnéjSím održovati Francii silnou
V armádou v utálóm pontrachu než

rytířkým Hpunobem dávali jim na

jevo svoje přátelntví Némecka

] Io motu pře Itýn t Francie
do Némecka v Eloasích tadělino

X bylo 20000 lb prachu aby most v

případě války Francii mohl do
I povétří vyhoten býti

I Mezi diplomaty evropskými panu-

je imniína éínn r jel pripinována
jest t&ležitostent v Turecku Dout

vadní nátlak velmocí mé na ture

jicn po železnici rychle ve terně

nlPi0
'

i

panlove drancuji reoeiene nemoc- -

nice a tabfjejl nejen nemocné ale i ia
ošetřovatele a lékaře


