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Severov Životni Balsám

odatraRujit nadýmáni mdloby távriilí ncpr&rldiditoti atolli-- i oJklIvimt od íiiludku
áloutenku iliiwiicl žlutou tilu a mnohá icnnkei choroby — Ona centů

Nevewy Priíky prU bolestem hlavy a neuralgii

Jdou rychlm ajlttm protilfodkem I proti horkosti ďlnkuji vidy— Cena iťi renta

Seferir Lék proti minut Ninu

vypudí k&My druh hiwtoo auchého lámáni dny it odstraní rychtu holextl rovinatí-ck- á

Dodává mařin lldnu aríJentl a sily — ('umu 1100

ScTerŮT Lék proti choleře b průjmu

iont neocenitelným proHtredkem proti třmto chorobám: pnrnlUo vidy I v případech
ncjUžiit-- Kaidý by iml mitl luk

Severův 1'rsjlmavý Červokaz

nilehn ivláltnl vlak míjtcl ta
sblllenl vslkobrhodtilků a komisi"

láfQ adejllch matoobťliodníky v

fftmýfb ínřtřck4cli lowských a tnis

aourskych Ijjb! vypraveno nkolik
vlaků podobných do rAattfHi koníin

nebrasských a jnlikol dobrého vý

Isdku prf trh bál to mřlo rotboď

nulo podobný pokus I a lowou

Mjssotirl učinit) Pré výpravy ss

luísutnllo SO obchodníků tdejllch a

isstávky učiněny v Hilveř City
llslvern Imogene HhenandosbCoín

Hlinchard la a v Hurlington Juno

tion Hosebury Maryville a Htanba- -

ry Mo — Do mésia vrátili se výlet
nlci po 10 hodině večerní

— Carl Johnson bydlící pobili a

kasáren oznámit v pondéll v noci

policii ie ukraden mu byl kůft i s

povozem Johnson a kamarádem

Snyderem 'zarazili' v jednom hostin

cl na 16 a Itard a nechali koně státi

venku když pak konečně vylezli

byl kůft 1 a povozvrn ten tam a John-so-

na policejní stanici a odtud pnk

domů příky Slapští musel

— Minule přinesli jsme zprávu že

žaloba proti antouskovi Hpoerlovi
zdravotnímu inlpektnru Ixrael Fran-

kovi kteří s podvodů páchaných na

městě př h"benl pochytaných psů
obžalováni byli byla vyhozena tím
ale záležitost ta ukončena nebyla
Véeobecně vyslovováno podiveni že

žádný s povolaných svědků ani z

téch kteří v Oraaze bydli k soudu

se nedostavil následkem čehož žalo

ba vyhozena byla a právě okolnot
tato vedla k tomu že Spoerl i Frank
v pondělí večer znovu zatčeni a pro

týž přestupek krajskému soudu poli

cejnlm soudcem odkázáni byli Zji-Itěn- o

totiž že všichni svědkové jak
domácí tak i oni z Chicaga byli

předvoláni okresním návladním tepr-v- é

na pondělek ač případ onen při-ručí- m

jeho již v pátek vyvolán byt a

proto není ovšem divu že žádný z

nich po vyvoláni soudu přítomen

nebyli Celkem povoláni za svědky

proti obžalovaným Thomas McGuire

a J E Bell z Chicaga a A Vaňous

Sam Collins Oliver li Gilbert Rob

Pritchard dr Savile G W Hol-broo-
k

Pat Mostyn Alb Cahn Theo

Olsen a mayor liemis z Omahy a ob-sítk-
y

všech zněly na pondělí a ta

okolnost že případ ten již v pátek

vyvolán ad návladol dobře věděl že

svědkové teprvé v pondělí se doata

v( zdá ae Wýti více než podezřelou a

vypadá to jako by se bylo slavnému

úřadu výhradně jen o vyhození
ob-žalo-

jednalo Leč jedna chyba při

tom učiněna a t právě nové stiháni

obou umožnila Žaloba totiž vyhoze
na a oba obžalovaní ze žaloby pro-

puštěni aniž by bývat byl soud nále

žitě zahájen a porota vybrána bývala
a tím právě cesta k novému stiháni

obou pro týž přečin otevřena Když
návladnl okresní viděl jak rozhořte

ně na celý ten gejmek se bledí vy
zvednnl v pondělí k večeru na oba

žalobu novou a krátce na to byli

Spoerl i Frank zatčeni a pod záru

kou $700 krajskému soudu znovu

odkázáni Očekává se že k přelíčeni
a oběma na nejvýše do pondělka v

krajském soudě dojde

— V posledím zasedání policejní
a požární komise jednalo se téměř

výhradně o atížnoslech seržanta Co-ry-h- o

kteréž tento proti jednotlivým

policistům podal Prvým z těch na

něhož pan aoržant spadýno měl byl

policista Vafious na něhož jak ae

podebá pánové nyní a vesla jsoucí
zvláště spadýco maji Týž obviněn

le ▼ čase služby g okrskn jemu vyká
taného ae vzdálil leč žaloba byla
tak neurčitou — neudáno? ani místo

ani Čas — že odložena k projed-

návání na atředu Drahým poli

cistou na něbol seržant sobě stěžo-

val byl policista Monroe jehož obvi-lov-
al

že přes půl hodiny na nádraží
na Webster nlici a jedním vozkou se

bavil nemohl to ale dokásati a proto
ae žalobou podobně jako a prvnější

vyhubl víechny clzopinnlky v HdMkátn ť'lo

i financ Ikolnf ? stsvu tak spal- -

nám Jiko Ito i idoř lomu níJoii

ilnřny m slřany rsdy ibotnt ani ly

nnjmenM kroky aby vydáni ob

rnoířiin bylo na lakovou míru iby

příjmům vyhovovalo Hcbodek

koncem roka obnáíetl bud kottm

$100000 a budili tkolni rada na

přes rok hospodařit! práfft tak jako
Inlos In ncjin le schodek tento s

netmrníf nýbrl jeítA inaónoti mřroo

vyroote AI do roku Uioinlho vy

hralovány pro fond ikolnl 3 mllls

V roon 1891 obnalel odhad majetku
10473016 a pro fond Ikolnl výhra
ieno $00000 V roce 1894 oboáiel

odhad $19928780 a do fonda škol

ního přišlo $5978034 Počátkem

rokfi obnášel schodek tímiř jit
$100000 a Ikolnl rada tvrdila !

kdyby povolena JI byla pro fond

školní dan v obnosu 7 mills mohla

by oejn schodek plné uhradit! ale

i veškerá vydáni befná krýti Ilylo

ji vyhoveno a při odhadu $19654

466 vynesla dsft skolnt $137£8I28
o $78000 tedy v fo nel před tím

vidor tomu ale tůstaly sliby rsdy
Ikolnl pouhými poutě sliby neboť

místo uhralenl aspoň částečné

schodku vydáni o obnos ten tvýleno
a tak stoji nyol rada Ikolnl právé
tam kde stála před rokem A vy-

hlídky do budoucnosti jsou velice

smutoými Odhad majetku pro rok

1896 neobnáší ani celých $18000090
a dan 3 mills vynese fonda školní-

ma pouze $540C0 coí jest o $83-6812-
6

méné ne! vynesla 7 millsová

daft loňská Mimo toho nelxe

že i počet hostinců bode

na přes rok menžf tak že i příjem i
licensi inačnfi anižen bude tak že
schodek a nimž rada ékolnf činit
mlti co bude na $200000 odhadová-t-i
možno

— V pondfill tahájeno před aoud-ce- m

Scottem přelíčeni Chas Cum

mingsem kterýž c vraždy drahého

stupně obžalován jest Cummíngs

kterýž sklepníkem v hostínoi jednom
na 9 a Capitol ave bvl tabu touž

ve výstavním týdnu v hádce Judd
Vance kterýž a několika ježtó sou-

druhy v hostinci tom kulečník hrál

a při tom a ním ohledné placení pro

hraných her se pohádal Při tom
dle svědectvlcbtčl Vance Cumming
se uhoditi tento byl ale rychlejším
a popadnuv tágo udeřil jej takovou

prudkosti do hlavy že v betvČdoml

k zemi klesnul Za krátko přiveden

byl k vědomí a po obvázání rány na

stoupil v průvodu soudruhů tpátečnf
cestu do Plattsmoatb cestou tou ale

rtratil vědomi a tohoto až do smrti

několik dnů na to následující více

nenabyl Pytváním tjillěno že smrt

spftsobena roatřiStcnim kosti lebeční

a sice aasazena rána právě v místo

kde kost dříve již jednou —
páro

strojem jímž Vance před lěty tasa-že-n

by- l- roitrístěna tak že k tomu

ani tak přIliS prudké rány aapotřebl

nebylo Cumming báji se tím že

ránn casadil v sebeobraně čemuž i

svědectví nasvěačovati se zdá

— Včerejším dnem zahájil v

Creighton divadle řadu představení
nadějný mladý bereo Walker Wbite-sid- e

a sice vystoupil v Shakespearo-
vé m kose Hamlet Dnes večer hraje
co Richeliu a tftra odpoledne i ve-

čer Richard III

latarh nemůže být vjlééen
▼ TÉTO ČISTI UMÍ salaU a vloa kaUr

aatU rioh oatataieb amnel dohrsmady a 4a

divaa JalU pováiováa byl aa aavylMltaUy
ro maho rokl problatovaU )J Itkařt aa aadak
poaaa aa )adao BiUto vitaba]I( a U41U 41a
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Jiaya Ukm Jaal adah trato vyltfL Cktvi
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valtfaoatL Xabtaajt oto dolar! ta kaU M-f- A
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F J Chenay Sc Co
rrolcxlo Ohio

IW Ks prJ HmI Ukáralbl h Tlo lábov

stával Tlm ďjcfleno měsíční úspory

t obnosu $120 a komise tvrdf!e oba

propuštěni jedině proto aby vydáni
na nejnilsl moJnou míra přivedeno

bylo — V tasedánl středečním byla

žaloba proti Vaftouso! vyhozena an

opodstatněnou nebyla ne tak dobře

dopadlo to ale a druhými dvěma po-

licisty byli totiž uznáni vinnými a

ze alulab policejních propultěni

— V úterý došla clo města našeho

zpráva že nejvyáSlm soudem stát-

ním povoleno nové přelíčení llarney
McGínnovi kterýž pro zavraždění

K I McKenna k smrti provazem v

záři 1H03 odtouzen byl McGinn

byl ikolnlkem ve škole Saratoga na

siv 24 ulici a v červenci r 1893 ze

služby byl proptidtěn načež McKen-n- a

obviňovat! počal že o propuštění

jeho % jakýchsi příčin osobních ae

zasadil Dne 99 července oba ne-

daleko školy se sešli a záhy do hád-

ky si dali až konečné McGinn

revolver vytáhl a protivníka svého

střelil načež sám na stanici policejní
se odebral a zde úřadům se vydal

Poranění McKenni bylo smrtelným
a smrt skutečně také po dvou dnech

následovala následkem čehož žaloba

pro vraždu na McGinna vznesena a

on po krátkém přelíčení porotou

vinným uznán a soudcem bcottem

rozsudek smrti nad ním vynešen

Zástupci jeho požádali hned po pro-neá-
ení

rozsudku za nový eoud a to

na tom základě že Boudce dopustil
se chyby tím že porotě nenařídil

aby sama trest určila Až dosud

byl na vružda prvého stupně pouze

jediný trest a to trest smrti teč zá--
konodorstvem v roce 1893 změněn

zákon v tom smyslu že trest určo--
vati má porota a sice že vynésti
může buď rozsudek smrti nob od- -
souditi odsouzence k doživotnímu ža

láři Soudce Scott tvrdil tehdy že

zákon ten dosud platnosti nenabyl a

že tudíž jemu vynesení rozsudka

přináleží zástupci odsouzeného ale

tvrdili že zákon onen platnosti již

nabyl a že tudíž výhradně jen poro

ta trest odBOUzenému vyměřiti směla

Nejvyšší soud přidal se na strana

obhájců a následkem toho nový soud

povolen—Zprávu o povolení nového

soudu přijal McGinn stařec to již 80

roků starý neobyčejně chladně

— Policista l iedeman zatknul v

úterý večer v zapovězené čtvrti po

dezřele vyhlížejícího muže a něhož

po dopraveni na stanici velký

revolver mosazný zabiják a falešné

kostky nalezeny byly Policie my

sil že učiněn tu dobrý lov a že zatče-

ný falešné jméno při zatčení udavší

není nikým jiným jiným než Frank

Rooney m kterýž as před rokem ze

státní káznice v Lincoln uprchl a od

té doby úřady spolkovými pro udá-

vání falešných peněz stihán jest

— Velkou porotou Spoj Států

vznešená byla ve středa obžaloba

proti Anně Žaloudkové pro posýlání
poštou dopisů necudnébo obsahu

Hrdečiií nemoce
Statlatlka dokaíujn t jeden ce Styf lidi

rpl vadou ardnt 1'rvní iniiiiknu Jit krá-

ceni det-h- tadueha mdloiiy a aachvaty hla-

du bolentl V boku iHtdJI pak dutvom
vodnatefitoHt ta (imrt) proti které

1)K MIIK8 NKW II K AKT t VHK Jent lájtraí-oyt- n

lekem "Vo n koltu roků byl Jaern atiárn
rdffnt vadou a nejmenfti pohnuli vxbudlto
olnbcnl myeh nervi a tlukot arileo a amrt
ffilla ml vatho no mnoho hodin Ur M1LKM'

NKItVINK a NEW UKAItT t I KK Jaou jedl-nfi-

leky tel tm u mna nvdlly vylédiv
mne"— C M Dyer Clovenlale Md— Noobaa- -

bull ftádns opium mh imibmlny
tIK MHBíV UVKlt 1'llUi )wu jlalym lakem

proti lloutmce a ximuloMl Jater 60deka
Sta lYtií4 M n jiU $mrmtm(

Píkná kniha nojfdnávajlel o anb-ínlc- va
dáeh a Jich aázraAnýťh vyIWauicb ZUAUM A H

ékárniké aneb adn-uj-t

DB MILK8' MEDirAI CO
KLkUAKT IND

Ma prodaj u lakároiká

-

ll IHlI --m1v (Uililii

tento domu — Ona a 2v

Má lahodnou chuť a Jlnty dílnck Ža--

plutltl oxtin-iwii- l i KitovnI dovon5

uju (UHiany impriu nu rnuju! uo)iny a
Cedar Rapids la

'Libušin aouď a ilomek Mn8 'Snřm'

Pokrok Západ a

Omaha Neb

ludtíf 11I a Htrovn! katar 10 tímto lékem nojdfi vo ihIhi raní— Cena 3fc

Severova Masť proti srraha a Tjraicnlném

Joat neomylným prostředkem proti chorobám — Cenu M) centu

Severova Masť ba rány a bolesti

pflpravoná % l&lvých bylin hoj! ít?rtv I íatUrl rány vřudy boláky a pálnlny
Cena S oontft

Sfrerora Hojivá Náplast' (flaxtr)

odstraní lyclilo bolraU pícháni křoío trfonluy a tápaly — Cena 85 ctintfi

SfTerora Bfilová Masť

dodává tváři in a rukám kráitnúho Iwtku a liliulkontl boji rozpukané runo a rty
Cena 25 euntu

Heverflr ničitel kuřích ok

odiaranl kuM okiv ryohle a tv IxilonU — Ouna ift renta

Na prodej ve vSccli řeskýťh lékárnách a obchodech s Íčky

Kdo obJxlná lSky pfitno ol mnn mul
v rvue ifluu polu la Muu oun

OUeuy

W F SEVERA

Rukopisy Kralodvorská a Zelenohorský

Nejatarii básnické památky české vyšlé nákl rokr Západu

K nim připojen jeat fotolitografick gníruck čtyř utran původních
rnkopifift a provaií je vysvětlirky o pftvcxía naleau a xporu o lich pravost
a důkladná přednáAka o jich kulturním výenamu kterou mři 25 kvčtna
1890 v tíoi Tčl Jed Sokol v Chicaga pan J A Oliveriua

Rokopiay tabrnují naaleda(c( tpžvy hrdinské milostné a rlomky:

Rukopis KrálodWBký — Zibol a Slavoj [v povodním méní ataro- -'

ieském] — Ctimír a Vlaníav — Jaromír a IJolealav — IJenei

Heřmanův— Jaroslav — Lidníe a Lnbor — Zbihoň — Jelen
— Kvtice — Oooétěna — Itůže — Žeholice —- Skřivánek —

Jahody

Rok op la Zelenohorský — Báaeů

Cena poaze 25c Adresujte :

PŘEDPLÁCEJTE
IVA IIOSPODA11E

Jediný éeský rolnický éwopls re

Do vedl
8p8titeeh Předplatné $1 rtfn

$125


