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byly Mfi řatít nými nakají
nifrčí oudce Crawíord obžalo-

vaný z padélinf poto? k v krilioh
a ze zpronevěření smírčí nuudc'

Ffidley obžalovaný u prouevř-řen- í

radní líandolph obžalovaný!
% přečinii konstčbl iSitriíc pro na-

pomáhání liMm k útčku a mar-ší- l

Craníord pro padělání polo- -

Žek v zápiskách ňřadníth Žáro- -

ven s nimi zatčen M M Towb'
zakladatel mč-st- onoho a presi
dent národní banky kterýž obža-

lován jest z pronajímání domu k

neřestným účelům

Hfjlf pší káznici
bude mít i nyní So Dakota Ústav

tento postaven byl v Sioux Falls
a uniknutím z téhož btub kárán-cft- m

téměř ilplně nemožným a je-

dině pomocí křídel mohou se od
tamtud dostati Káznice obehná-

na jest zdí 36 stop vysokou kte-

ráž při zetni 9 stop a na vrcholí 4

stopy silnou jest 1'odél zdi při
samém téměř vrcholi zřízena jest
pro stráže chodba mříží chráněna
mimo čehož nilezá se na hradbě

pět strážných věží z nichž celé
nádvoří přehlédnouti se dá

Náš přívoz a vývoz
Dle výkazu pokladního odboru

obnášel vývoz náš za měsíc září

$103360669 proti 53746360 v

témže měsíci roku minulého tak
že vývoz za prvých 9 měsíců proti
témuž období roku loňského o ví

ce jak ř8ooooooo vyšším jest
Přívoz různého zboží obnášel za
září 142410128 z Čehož více jak
polovina beze cla připuštěna sem

byla Proti témuž měsíci roku
loňského jeví se v přívozu úbytek
$8400000 a v prvých 9 měsících
roku letošního zvýšení o $66 660- -

853 proti témuž období roku loň-

ského

Zničili vinici
Z Warren Ark oznámeno v

pátek že zíanatisovanými prohi-bičák- y

zničena tam jedna z ch

a největŠích vinic v

okresu liradley Okolí tamní jest
prohibičáckým a tu pánům bylo
trnem v boku že víno na vinnici
té lisováno a do okolních hostin-

ců prodáváno načež pak každič

ký případ opdství vinici oné při
pisován V pátek odbývána ve

Farmerville valná schůze v níž

proti dalšímu trvání vinice prote
stováno a výsledkem jednání bylo
že přítomní se sebrali na vinici
táhli a tuto se zemí srovnali

Mtřstl v divadla
V Cincinnati událo se v pátek

večer v Robinsonovi divadle ne-

štěstí kteréž značně obětí si vy-

žádalo Sotva že totiž hra zahá-

jena slyšen byl od stropu pode-

zřelý praskot kterýž záhy na to
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nabyl vdlání akd mu Vtho n-
alit vfnoval jtriin{ novinář'
kérnu v Vutíml th r i

jní f nepřetržité píiobil Hlavním

podílníkem a fídkfm ťdaktorem
Sunu stal c r i v

Místo tuJoucnoMI

V llatlle r k liih zahájí-
-

no ve Mfulti minulého týdne
fueÍMÍtní lidumilné ob

čanské jednoty ve propěh oprav
otn-cnýc- a hlavní ř íí naJ míru

zajímavé p!iiln nou více n Ž

3000 posluchiií i vysh clinutou by-

la přednáška proí S ! Smitha

jenž přednáší spoh f ctiskoti vidu
na universitě Minru otk5 fťtč-ni- k

líčil nejskvřlejlími barvami

mřsto budoucnosti sv vít-m- i jvho
opravami čistotou pohodlím atd
ale zároveň podával nář rty jaký-

mi budou obývat lé jeho zdravý-
mi vzdělanými mravnými a uži-

tečnými společnosti celí Vyklá-

dal o domácnosti školách lidu-milst- ví

dobročinnosti a zločinech

jak budoucí mčsto bude moci

všechno zlo odčinili a podobati
se pak mč-st- zlatému Čistírnu a

vznešenému se všemi výhodami

pro všechny obyvatele své

Černoška lékařkou

Eliza Ann Grierová v Atlanta
Ga černoška je první kandidát
kou svého plemene pro povolení
ku provozování prakce lékařské
ve státu onom Diplom získala
na Woman's Medical College ve
Filadelfii kdež studovala 4 roky
Státní zkoušku lékařskou odbyla
ve Čtvrtek s nejlepŠím úspčehem

Jak někdy rozhoduje porota
Soudci 1'arishovi v Ashland

Wis předloženy koncem týdne
d úkazy Že výrok poroty ve při
Ewer proti Darwinovi byl rozhod-

nut hrou v karty Pře byla ne-

dávno líčena a porota rozhodla ve

prospčch žalující strany Strana
obžalovaná podala nyní žádost za
nové líčení a sice na základě svě-

dectví jednoho z porotců kterýž
svřdčí že když porota se odebra-

la k poradě odevzdáno při prvém
hlasování 11 hlasů pro žalobce a

jeden pro obhajobu Když do-

hodnutí docíleno býti nemohlo
usnesli se konečné porotci aby 2

porotci sehráli jednu hru v karty
a dle toho který z nich vyhraje
ie bude pře rozhodnuta bud pro
tu neb druhou stranu Hru vy-

hrál zástupce včtšiny a tak porot
ce dvanáctý chtčje danému slovu

dostáti musel s vétšinou hlasova- -

ti a tak jednohlasného výroku do-

cíleno To ovšem bylo karbanem

a právníci považují to za postači-telno- u

příčinu k povolení nového
aoudu

Otchází zikon

Parníkem 'China' přibylo do
San Franctska ve čtvrtek 317 Čí- -

fianfl z nichž T47 míní se usadit i

v San Francisku Všichni jsou
'obchodníci' za určitým zájmem

ním iiílváiifiii dneilťiiýui lak vznle-de- m

k iioznruhiHlnýoi vyléčením které

spůsobil Soudím že nemá auně rov-

ného v léření neduhů nervosnfch a v

znovubudováuí zdraví lidí slabých a

churavých Vylééd několik z mých

přátl Vyléčeni bylí jím 1 revma_
tismu nejliorStno druhu a já neotálím

odporučit! jij všem kdož neduhem
tím Jsou stlženl S úctou VáS

Williarn VV Henry

Neduhů jako jest revmatismus ne
čixtota Itrve neuralgia a nervosu!
ochabloat jež oslabuje celá tělo nelze
se zbavili tak jako škrábnutí neb vy-

mknutí které se vyhují samo o sobě
Choroba srdci ledvin chronické ho

knřítkýcli Skol Profesura Ivlward K

Phelpse M I) L L I)

Jest to nejslavněji sílitel nervů
krveěistitel a regulátor důležitých
součástí těla jenž dosud 11a světlo

přisel

Pocit ochablosti nervosnost a inf-l-
esll

v pohlíží srdce a ledvin vyléěiily
jsou Palneovým Celery CanipoundttO
uěvadž původ těchto nepořádků přiěí
tati lze chabému stavu nervů a och

krvi Slavný tento sílitel neěinf

nic hazardně Céelem jeho jest ilvitl
vysílené tkáni vo nervů lak rychle a
dobře jak toho zdravé zažívání dovo-

luje H procesem tímto jde krok za
krokem po celém těle obživující vliv

jenž vymýtí každou stopt Spatného
humoru a jedovatých přísad a krve

V každém případu a případů
takových nalézá se v zemi na tisíce—

vyléčil Paineův Celery Compound rev
matism nervosnj choroby neuralgii
a všeobecný "kleiající stav zdraví '

V každém takovém případu následo
7alo znovu oživení celého systému a

vyléčení trvalé

Generál WillUm W Ilfiiry jenž
intanoven byl presidentem za koušu)
do Quebecu byl velko zednářem vel

kolcie winářů a Jest ělenern 10 O F
a u A K v posled nejsi m puk ul
zastával jeden z iiejíestučjšlch úřadů
ve státu Vferrount Itecord jeho bě

hem války byl skvělí Vstoupiv do

vojska jako dobrovolník súěastni! se

prvé bitvy u Bull Itun Pro svoji
chrabrost postoupil na prvého poručí
ka brzy po té na majora pak povýšen
na colonela a y roce 1M5 udělena mu

pro služby během války vykonané dů-

stojnost bri(?áln(ho generála Byl ra
něn v bitvách u Oold HarlMír Muna- -

cacy a čtyřikrát v bitvé u (edar
Creek Byl státním senátorem z dvou

rozličných distriktů byl maršálem

Hnojených Států po sedm roků a ma- -

yorem města Burlington po dvě lhůty
Schválení následující přicházející od

mulo takového musí býlí oceněno

každým:

Quebec 7 září 1807

Majitelům Paine ova Celery C impM:

S radostí schvaluji Palneúv (íelery

Compound jak k vůli výsledkům niob

opadáváním omítky následován

byl což ovšem mnohé k upuštění
míst přimělo než však všichni z

hlediště odstraniti se mohli již ť
katastrofa se dostavila Krovy

jimiž dóm divadla nesen se totiž

sřítily při čemž pokud zjištěno
býti mohlo 3 osoby na místě

a dlouhá řada jich více

méně poraněna S pracemi

započato bezodklad-

ně a do nemocnice dopraveno cel-

kem 31 osobmimo kterýchž znač-

ně jich v domácím ošetřování po-

necháno Jak vyšetřením zjiště-

no spůsoleno neštěstí pozvolným
vysýcháním a smršťováním se dří-

ví následkem čehož jednotlivé
trámce vystupováním z ložisek

pozvolna na nosnosti vé ztrácely
až konečně katastrofa nastala

lení hlavy zvětšené ledviny a sleziny
jsou neduhy které samynezmiz( Ja
ko vňt-clin- y poválivó neduby vyža

dují umělého a pozorného léčení

Nebylo nikdy léku jenž by ožadav
kňm cboroliuélio těla vyhověl Um mi
rou Jako Paineův Celery Curnpoutid

Paineův Celery Compound jest jwi

zoruhodnýiu výsledkem pilného pátrá
ní a lékařského báiláuí věhlasného

profesora Dtrmouth a Vermont lá- -

Registrace v New Yorku

skončena byla v sobotu a dle do-

šlých zpráv jest menší než v le-

tech minulých V celém 'Větším

New Yorku registrováno celaem

370740 voličů z čehož připadá
na New York samotný 324806
proti 330619 v roce minulém V

Urooklynu registrováno 201503
voličů proti 207272 v roce minu-

lém

Velké vedro

panovalo v pátek téměř po celé
zemi a několik případů úžehu slu-

nečního oznámeno V Uostonu

nezaznamenáno tak velké vedro v

tomto pokročilém počasí ročním

již od roku 1870 a podobně ozna-

mováno i z Chicaga Podobně
nesnesitelné horko panovalo i v

sobotu kdy na mnohých místech

teploměr 90 stupfiů dostoupil V

Omaze však bylo nejtepleji neboť
tu dostoupil teploměr na 91 st

Za fllltustýry
Z New Yorku vypraven byl v

sobotu celní parníČek spolkový
"Chandler" maje na palubě spol-

kového maršála McCarthyho s 25

příručími a jak se prohldsilo-vy-d- al

se za výpravou filibustýrskou
kteráž prý předchozí nocí noci z
z Urooklyna vypravena byla Vý-

prava tato vyjela prý anglickým
parníkem "Premcrea" kterýž 18

srpna v přístavišti na Van liurcn
ul v Iírooklyně zakotvil a lěhem
noci tajně z přístavu odplul
Maršálovi dán prý rozkaz doati-hnou- ti

a zatknouti všechny účast-nik- y

výpravy za každou cenu


