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Nannenova loď Fřm vrací se zpět
od severní toftny Přistála ví Ske-rejv- a

Všechno tnužutvovraeí se živo
a zdráo Fram dosáhl 80 15 stupíift
íeverní šířky

LqV Fram která od severní

točny se vrátilabyla prý by mohla

dojmi jestft vfíe kdyby byla neza
mrzla východně od novoibfřkých
obrovu Na 80 stupni 18 mil sev

žířky nalezli členové expedice maló

známky organického Života Prof
S A Andreé řekl kapt Sverdru-pov- í

z Framu jenž vzduchopluvce
navítívil Je bude asi příliš pozdě
ku zamýSlené leště v balonu a že

bezpochyby vrátí se brzo na Špic-berk- y

a učiní jiný pokus dostihnou- -
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Id t ra kr4lovkfuj klaUm yacbto
)ro o KiL4r i feařiioo olmřnii
příneuly mrt tironu ZeJwitoi
který koruaoJol vou vlatn(
yachttt I#olde 1 (í vlaare Vilíma
Mřieor vrátila lo lodi Jeho a tor
bitěi Ji potopila ji Znlwiti byl při
tom léloe iranón a erařel druhý den

l'orota koronerova neobJalovala ni
kobo a mrtvý baron jen! t4l

diploraatickýpb slu2b4ch nímeekcb
bude převelen do Drážďan a tam

pochován

Do Southamjitonu neobyčejnou
rychlostí vjel parník St Loui
americké linie přeplavní a uvítán

byl 21 ranami c díl americkou vá
leSnoa lodí Minneapolin na počem
sekretáře námořnictví Herbertakte
rý na St Louisů do So Státft e

vrací Rovně! i Li Hung Čang
viloupl na palubu jeho ubíraje
e přes Amerika tpét do Cíny
Pře 300 beden veie čínský místo
král s sobou

V Londýně mluví se o tom že

vláda omilostní v žaláři při těiké
práci drienébo rpiMovatele Oskara
VVilda jenž usvěd&en byl ce tločinu

proti mravopocesinosti Jest vflbec
7 Londýnř veřejným tajemstvím že

na íločinech proti mravopoAestnosti

jei Wilde spáchal má podílu celá

řada osob íaujfmajících v Anglii vy
soké postavení jak v krmích spole-

čenských tak i politických mexi
nimi je nejméně jeden člen parla
mentu m Ařquith tehdy miniatr
Tnitra cdrábal se přijmoati d&kazy
Je! byly mu nabídnuty solicitorem
lorda Queetsberryho tvrdA že

Jich trpřla by veřejná
mravnost a odsouzení a uvcxnení

Wilda dostatečně prý dokázaly tíži
sloóinu a zároveň daly výittraha před
daliím pácháním zločinu třeli Po

propuštění tvém pftjde Wilde nej
plie do Florencie kde nalézá se

anglická kolonie jemu příznifá čili

tak bídácki jako je on sám anebo
do Paříže kde minulého roku kolo-

vala petice r zájmu jeho propuítění
podepsaná francouzskými literáty
jistých krabil

Diané poměry panují v žalářích

anglických Jik aouditi možno dle
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Klerator in li raaf ůi

Zdviže jiných vazačA jak patrnojsou
ííkré a vysoké

Ku příkladu máte 300 lb těžký
kíimcii odvalit! % pole co uděláte Na
lozíte si ho na záda a

ponesete ho nebo užije
ve uiouut livnjf niriUU

tomu u NKW CHÁM-1'lO-

vazače neb tam

jest výstředné kolo pákou které
práci kdež jest těžká

Toto jsou novinky na samovazačl
NEW CHAMPION má všechny dobré
vlastnosti jiných vazačA a má jeStě
celou řadu ji nich předností které u

jiných strojil nenalézáme Dříve než

koupíte stroj prohlédněte Bl tiáá
Jednatelově jsou ve všech větších
osadách

TieWartcr Bnsíiuell & Glessner ComiL

YjtMUM CIUMl-IO- vauji tektolch stroj

SpringíleM Ohio Chicago

The Warder Iiuslmeil & Co'' vv_
rábí Champion samovazače od roku
181!} Zároven udržují v jednatelnách
po celé zemi části strojA ku správ-
kám Hlavní jednatelna nalézá se v

Council JJlulTa a tl z našich krajanů
kdož Omaha neb Council IiluíTs měli
by navštíviti písárnu v Čísle 115 So
Main ul Council Bluffs la kdež
bude jím řiditelem o L A Devinem
vše správně vysvětleno

v

Cecilové !
Jedete-l- i do staré vlastiračte aobŠ

zapamatovati že cestující a jich
kufry hned po přistání parolodě do-

pravují se po železnici bezplatně
až do města Břemen Chcete-l- i sobó
uspořiti zbytečných vydání nesvě-

řujte po přistání lodě nikomu tickety
a kufry nýbrž posečkejte a tím až
dojedete do města Křemen a pak
teprve odevzdejte své ticketv a kufrv
jediné české firmě:

Karos & StotzKvy
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T ' urn a viní iu ceino
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"i1"' '' ktfrémti je vystaven a o

skveift obraně kterou podnikl když

lurci snažili se povraždit všecky

křefsny a vftbec libuje hi ve lhzn a

nadnazuj každou maličkost dělaje z

kl„n4ra tttblod3 Není pochyby
i Turci nechovají hh daleko tsk lak
bv měli alu innrtl é f fnbrt #A ! vinu
e Jim k''l J"t vmyM a lež

Vorla jest odhodlána kolekto- -

vali poplatky které Iíulharsko dle

smlouvy berlínské jí odvádět! má

ftli ll et J1 neplatilo Sultán
c VatUi vlstní Komisi do So- -

he' vyJdn&vala s Koburgem o

íal'acen' t:hoto dlUDU ntbo "tát- -

ní rklad"a tureckft Íeí!t na P8" a
Tf

gr°8 IMl J1 VHara

Arty dochází zpriva že fili- -

bustýři z Kecka pod vedením po- -

bočníka korunního prince řeckého

přivezli na ostrov 12000 ručnic
i i -
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Ohledně záležitosti samoanské

pííe jeden z předních livií něme-

ckých následovně: "Ve Sp Stá-

tech jeví se značná snaha ve pro-
-
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omkUI" vojíny Aemecaa vyzaauii
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vlády"
Na ostrovech filipínských vy

pukly nej)okoje a Španělsko bude
míti mnoho práce h potlačením
jich

Turecko odmrštilo poustětí do
vé země ruské Židy kteří te Sp
Státu tam přesídlili se chtěli

wtn - ri„i_ _
rutni b laiauciy v jižní biřice

st Mkončtna válečníci složili
_t t_ i t „
lurauo noimm ecua itnodtie a
2&Jali prý w ab on Mam řfisU
ránem v lihodea a w tnm nřfn
da Je tt ihníf htt mn nBuSnf' r

Vzornou českou lékárnu

IV CRETE NEBR
zařízenou má

FR NEDĚLA

Léky obyčejné i patentní barvy
oleje ald v cenách velmi mírných

ZV" Ir Rudli Jičínská jest v

lékárně Nedělově každou dobu k na-

lezení s

m—
cyyion v &t Ltiu ta 25 I
Cu t oblAku na int'm

místě

'iome zapověděl řranooiukím p an- -

táíníkom pracovali a pobral jim
koně Následkem toho plantážn cl

vedli fi stížnost u francounského

aonsula Vlsk vezouc volnko z

provincie 1'mari d- Hio do Havany

byl vysnut z kolejí a napaden p
Vflalci se všech stran Celé dva dny
to trvalo ni} A I un I

svobodily vojíny kteří byli uíetřeui
kulemi postalc6 Španřlovó udá- -
vajl směsně malé ztráty ale jifto
jest že zhynulo mnoho vojlufi V

Havaně řádí žlutá zimnice a neňto

Víecky stoky z města ústí do
zálivu a vlny nejsou s to obssh stok

zanést do moře Zdravotní tav

města Havanv lest horším nei
m — —II

obyčejného léta jelikož přítomnost
voiůkft nezvyklých podnebí Soatné

pSsobí Za měsío červenec událo se
v měitě 1002 případň úmrtí dle

:u r BTIW yanieiana
tas b hicu iiunieonem ziuie zimnice
z nicbi 97 bylo ve vojenukó nemocni
Cl Lelkem nezměnila se aituaeA nu
Kubě za posledních pět měsíců ani
ve prospěch vlády ani k užitku

Španělská vláda připra
vuje veuft výpravy vojska v podzi
mu

Au A ubě očekává se příchod
posil ze Španělska Weyler chce
těmito sesílenými pluky protáh
njuti ostrovem od rohu k rohu a

vyhladit! povstalce
V llarcdoně při odjíždění voj

ska na Kubu udály se výtržnosti a

policie má plné ruce práce aby
potlačila po celém Španělsku se

zmáhající revoluční republikántiké
hnutí Na rozích nalepeny byly

plakáty v nichž vyzýváno jest vol- -
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pouštělo své rodinv a zunta o ve
y

w jei vyzyvan aby

rwH ť-- w v

uar priBuuu nucasiniu se inaiku
I i t I

Koruuniuu prince iiaisacno a cer
nohorskou princeznou Helenou

který odbývati se má v fiímě

Očekái se že císař německý rov
něž použije příležitosti té ka ná
vš'ěvfi Kfma NevěsU je 23 rokft
stará ženich 27 roku Jak známo

mluvilo se před časem o žasnou
m~'— 1 #1oem princezny a araiem srbikym

Alexandrem čehož sešlo Též
o princi Italském kolovala někdy
povést že zasnoubí ae a princeznou
Maud Waleskou na to a princeznou
Sasko-Kobur- g Gótskou

r ifflatixhii ivtt rrancesco uiampa
která ze Swansea vyplula dne I

srpna do han řrancisca ttřile'a
těžce poškozená do Falmouthu ná
sledkem srážky francouzskou lodí
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ti severní točnu v balonu v dubnu
na přts rok Farm jak se ozna

muje je až dosud tak záwoben že

udržel by své mužstvo v polárních
krajinách po tři Ieta

Chař německý požadovati chce oc

příílího 100000000 ma

rek k učelfitn námořním

ŘkliUdě paroplavební spol5noiiti
severeněmtckého L'oydu vzhledem
k moŽiiému raveilenl yéinu ochran

néhocla ve Spoj Státech pod Mc

Kinleyem a následkem toho možného

klesnutí neWcko amerického obcho
du zanáší se plánem třfditi novó

linie zvláště do východní Atie aby
loďatvo jejich mohlo se zarnfstnati

Chtějí vládu požádali o pomoo pro
ivé linie

'A Německa oznaaiujo ne že poměr
mezi císařem a kincléřem jeHt na

pjatý a nelze říci budeli do konce t
ro jefitě Ilobenlohe kancléřem

O resignuci kancléře Ilohenloha

přinášejí "Leipziger Nachrichter"

zprávu že se stala skutkem ale že k

žádosti císaře Viléma kancléř setrvá
ve svém úřadd až do carovy návítí

It II Wm tv jfurciujne zatčen byl seňor
Kitehanehe bývalý minitr války za

doby republiky sptmeiHké a r 1873a
zároveň a ním mnoho republikáni!
na podezření z spiknutí jehož úče- -

lem bylo zabramti cxíjezdu vojtka na
Kubu

MakedonM povstalci přepadli prý

rillÉflťkllll ba rAi1)lnA IhaIm a I
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u -- a l A
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donefl

iava propuswmycn írsaycn ayna- - posta mezi líitchl a Janinou a ulou
mitářfl Viichni jsou blízcí smrti pili 10 000 liber sterlingu V nčme--a

iílenitvf Doktor Gillagher ač ckfcb ůMoich kruiính praví se

amnestován dosud ze Žaláře prop- u-
lmoci

iKyaoatÍ budou Make-Itč- n

nebvl neb aeSílel done lupče a ne za povstalce
'

hou amovazboa Muf hitl
v

Ule hlídán linak bv ai nblíliL'Nmfil býU dřívá propoitlo do- -


