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Večlvflfk klm I hodiny
ranní vy puknul nánlidkiiu výbu- -
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jana I raut Prt hala na 13 a

Garíitld ave a Iťmrř celá budova

padla mu za obít' mimo " hož i

soust tl rif budova pí Marie Prcha

lové značné poškozena — Když
manželé Prchalovi se probudili
byla uvít nice již v jedinkém pla-

ní ni a tu ve zdí-Šen- í paní Prcha-

lová místo aby dveřmi unikla

Ivéfe si zmátla a do příntínku
skočila a dvéře za sebou přirazila
Teprvé po chvíli seznal p Prchal
že manželka Z hořící budovy jej
n následovala a proto beze všeho

rozmýšlení oknem zpít se vrhl

aby manželku zachránil A učinil

tak v nejvyŠŠÍ již řas neboť paní
Prchalová byla dýmem na polojiž
omámena takže po vyražení dveří

vynésti ji musel Skoda pana
Prchala na stavení a na nábytku
obnáší as $1200 a paní Prchalové

Í125 a oba jsou pojiŠtíním plní
kryti

— Před mčsícem když zanikla

jednota časopisu United Press

sbírající a poskytující Členům svým

zprávy telegrafické požádal zdej-

ší sensaČní časopis World-IIeral- d

spolek Associated Press o přijetí
Proti tomu zakročil časopis Pee
a to právem: Když před lety 13ee

chtčl se státi členem Associated

Press mohl býti přijat dle stanov

pouze se svolením tehdejších jeho

zdejších Čk nú Heraldu a Repub-lica- n

a musil tímto za svolení za-plat-

hotoví $9600 a mimo to

platiti za depeše celou polovici
totiž tolik co oba druhé časopisy

dohromady Proto nyní prote
stoval proti tomu aby konkurenč

ní Časopis byl připuštén bez vše

ho Sudí Keyser uznal stanovisko

Pee za oprávnřné a před týdnem

vydal rozsudek prozatímný' kte-

rým zakázal Associated Press
uzavření smlouvy s World lleral-de- m

ale dovolil zatím poskytová-
ní mu telegramů až do dalšího

slyšení pokud by Associated

Press schůze neodbýval Schůze

ta odbývána v minulých dnech a

tu nabídl Associated Press dáti

náhradu Uee $9600 a mimo to

slevu $20 týdní po 6 roků od 1

března 1K9K což obnáší dalších

ř6ooo Za to svolil Uee k při-pušté- ní

World Heraldu za člena

Associace a upustil od dalšího
soudního řízení

— Ve Čtvrtek ráno nalezena ve

Windsor hotelu mrtvola zámožné

ho dobytkáře Peter J Andersona

ze Stockholm Neb a sice spň
sobena smrt zadušením svítiply
nem Anderson přivezl ve středu
do ohrad south-omaŽský- náklad

dobytka a po prodání téhož pení-

ze $1100 domů zaslal a sám ve

čtvrtek následovati chtčl Na lože

odebral se kolem n hodiny a tu

nejspíše plamen buď sfouknul

n b kohoutek špatní zatáhnul a

tak smrt následovala — Porota
koronerova vynesla rozsudek okol

nostem přimČřený

— Ve střetlu odpoledne odbý
vána byla v Miliard hotelu schůze

výkonného výboru státní ligy re

publikánských klubů za účelem
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ryt lil- - Žiťi tiitá a drobné
obilí Vyhlííí tbitld tlobfe ttf-tifi- u

fiifou již vláhy potbbuje
Valb y: )řdné fdilí rotfe ry-ch-
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a pí nie již kolínkuje í ni-t"- t

no víte fHŽli obyi jné

Iil Willow Korná již téinf
t%kn n pí nit e a žito vypadají
dobře Vyhlídku na hojnou sklí fS

ovoce jest výborná
Wtbslir: hrobnému obilí daří

se tlojiře a korný lÍMruje se U lnu

více n ž obyčejné 'j inčata již

počínají vzcház ti

Stbtviiúitti it ttntihu line 4

kvílná do ústavu thorotnyslných

doplavena byla 7fIetá Žtbračka
Marie Kratochvílová I'ři pro-

hlídce její Šatň nalezeny byly dví

spořitelní knížky znějící na obnos
as sedm tisíc zlatých Krato-

chvílová tvrdila neustále že byla
vdovou Procházkovou 11 níž v

doiné č II na Ostrovč bydlela
škrcena a že ji Procházková o pe-

níze oloupiti chtčla Ponévadž

bohatá žtbračka skutečné mčla
na krku stopy násilí zavedeno

přírpavné vyhledávání aby se zji-

stilo co na tvrzení žt hračky je

pravdy Policejní komise odebrala
se večer do bytu vdovy Procház-

kové Procházková rozčilila st:

při tom nesmírné vybílila z do-

mu a více se nevrátila Druhého
rána po páté hodinč vrhla se s

nábřeží Palackého do Vltavy kde

utonula Mrtvola její záhy na to

byla z Vltavy vylovena

U Redíicld S D usmrceny
ve středu bleském dvé dčeka far-mer- a

A Multze

V Calumet lowa zničena ve

středu požárem obchodní část mí-

stečka a škoda £75000 přesahují-
cí spftsobena Pojišténí jest ne-

patrné

Z Iloward So I) oznáme-

no ve čtvrtek že severní Část

okresu Miner zasažena byla cyklo-
nem jímž značné škody spnsobe-n- y

Značné budov bylo rozme-

teno

Z Iloughton Mich oznamo-

váno v utery že v hořejší části

poloostrova řádí značnou mírou
lesní požáry a pakliže záhy hojné
deští se nedostaví na majetku
nesmírné škody spusobeny budou

Guvernérem newyorským po-

depsán byl ve středu zákon kte

rýmž ustanovuje se trest smrti na
zločin vyšinutí vlaku když by při
tom nijaký život lidský utracen

byl

Guvernérem newyorským po

depsána v úterý předloha kterouž

povolena jest státní podpora 1

centu na každou libru řepového
cukru ve státu vyrobeného když
za řepu farmernm nejméní $$ za

tunu se zaplatilo

Jaká jest příčina toho že mnozí
lidé netíší se kvítí a slunečnímu

jasu jarnímu? Ponívadž trpí
Mohou se však zc

všech zniíníných vící radovati

když budou uŽívati Dr Augusta
Koeniga Hamburské kapky které
Žaludek z regulují
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nátií v fn jv)i'ífii oudí Mátním a

! podána íádot o %yh ní Maré

ilíí jtií a požárnf komise proti
kotiiii nové a sic Žádáno aby

jmenování a vol ní piil lní jíí h

prohlášeno bylo neplatným a aby
Žádat lé opílné k atijmntf tlfí-v- í

jííi h íifadů svýth oprávriínýmí
prohlástní byli Téhož dne po
dána Žádost bývalým mayorem
Uroatrhem o vydání loktn soud

ního klrýmž by nové zvolený

mayor náí Prank V Moores

úřadu zbaven byl a sice opodstat-
ňována žádost tato tím Že prý
Moores penfe obecné zpronevč-ři- i

a tudíž tile ústavy k zastávání
úřadu veřejného oprávnřn není
Žádosti Jíroatthovč vyhovfno
tak Že nyní záležitost ta v příštím
zasedání nejvyššího soudu které
za dva týdny zahájeno bude ku

projednání přijde Ohledné prv

níjších dvou žádostí nejvyšším
soudem rozhodnutí dosud ozná-

meno nebylo
— Nejvyšším soudem státním

ve středu potvrzen rozsudek kraj
ského soudu v kterémž zprone
věřilý pokladník méstský Henry
Dolin kterýž ze zpronevířenf
$105000 méstských peníz v kvít-n- u

minulého roku porotou vinným
uznán byl a soudcem Dakerem na

19 roků do káznice a k zaplaceni
pokuty $2t 1000 odsouzen byl
se potvrzuje Polin nalézal se

přítomní pod zárukou $50000
kteráž za ního bratrem a Švakrem

složena byla na svobodí a jak-

mile šerif ve středu odpoledne
úřadní ohlášení o potvrzení roz-

sudku nejvyšším soudem obdržel

byl bezodkladní zatčen a do úřa

dovny šerifovy dopraven Krátce
na to pak odveden byl do okres-

ního včzení odkud do třiceti dnů
šerifem do káznice státní dopra
ven býti má Polin přijmul
rozhodnutí nejvyŠŠÍho soudu úplní
chladní a prohlásil Že o tom ne

má co říci an záležitost svou úpl-

ní v rukou právníků svých pone-
chal Tito nebyli také rozhodnu-

tím nejvyŠŠÍho soudu překvapeni
vzdor tomu však prohlásili že

nyní učiní jeŠtí poslední kroky

aby svířence svého před káznicí

zachránili Zamýšlí totiž před
nést! případ tento nejvyŠšímu sou

du spolkovému a sice na tom zá- -

kladí že prý trestní stíhání Dolina

bylo nezákonitým an ústavou

státní oprávníno nebylo Náhle-

dem jejich totiž jest Že jedinký

spňsob jakým žaloba proti Dolln-o- vi

vznešená býti mohla bylo

prostřednictvím velké poroty a Že

vznesení žaloby pouhým udáním

se strany návladního nezákonitým
a neústavním bylo

— V Praze vyšel práví spisek
drft St Černý a K Truneček

"O nové methodí ku radikálnímu

odstranční rakoviny kožní" v kte-

rémž udávají že lze vylččiti bez

operace raka povrchního a sice

upotřebením arseniku s lihem

Tvrdí se ve spisu tom Že ve vSfih

případech jež doktoři za vhodné

ku léčení dle té methody uznali

docílili odstranční rakoviny a z

třiceti případů vyléčených podá-

vají na ukázku vyobrazení jakož
i popisy tří případů Vyobrazení

poskytují pohled na nemocné před
i po vyléčení Jak vyrozumíváme

hodlá dr Dreuer s tímto spiskem

seznámiti zdejší kruhy lékařské

tuajl krajunAm t tholovujl obleky Kakko-v- i
Kdo by cokoliv v olxtru iutn nřco potru-kov- al

ať mn hukavi navMfvf Sltf
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rsk)'iii nt fil'" jnř píínivým a

naslfdkcm toho v t'tstí jiliový
thodní již Ví kt rá korná na-s1- t

na a v okrííťh ostatnkh sA-z-

ku konci se již blíží 'v

htřttlní a západní řástí státu

by mílo vt žki ré osení v íc:

vláhy
V jednotlivých okresích v nichž

našinci hojnřji osazeni jsou stálo
si osení následovní:

Iíutler: Orba pro komu již
skončena a více jak polovina za-

sázena Na níktt rých polích již

počíná téŽ scházeli Drobnému

obílí daří se dobře a zeleninám a

ovoci dostaviv&im se mrazíkem

uškozeno bylo

Clay: Ozimka značnfi se zlep-

šila a slibuje hojnou úrodu Oves

vyhlíží výborné a korná pomalu

již vzchází Kanné ovoce ponř-ku- d

mrazíkem poškozeno
Fillmore: Ozimka znační se

zlepšila Sázení korný již tčmč--ř

skončeno a zemčata již vzchází

GaKe: Sázení korný bude již v

několika dnech skončeno a ranné

sázená počíná již vycházet! Žito

již metá za to však oves značné

zpozdén
Lancaster: Korná témčř již

všechna asázena Traviny jsou
ve stavu výborném
]'awnee: Sázení korný již té-

mčř skončeno a rannčjší počíná

již vzcházeti 1'šenice a oves jsou

ponékud zdrženy přílišnými dešti

a značné oziniky muselo býti zao-rán- o

Hichardson: Koma již všechna

zasázena ozimka se zlepšila a

drobnému obilí dafí se dobře

Salině: Travinán a drobnému

obilí daří se dobře pro ostatní

plodiny bylo však příliš chladno
Sázení korný již skončeno a mra-

zíkem nespusobena škoda žádná

Saunders: Pastviny jsou ve sta-

vu výborném a sázení korný po-

kračuje rychle

Hoyd: Celková vyhlídka na

úrodu je dobrou Koma témčř již
všechno zasázena a rannčjší počí-

ná již vzcházeti

Colfax: 1'racím polním týden

byl velice příznivým pro zrúst
osení bylo však příliš chladno

Cuming: 1'očasí bylo dobrým

pro pšenici špatným ale pro kor-n- u

Vítšina konty zasázena a

rannčjší již vzchází

Dodge: Sázení korný pokra-

čuje rychle ku předu a drobné
obilí stojí si dobře ač dosud ná- -
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