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v krajtkrin oudii zákaz jímž úřa

dům rntkým i okresním zakazo

váno jst daUl vydávání dluhopi-
su n b jakýchkoliv poukázek na

pokladnu a to potud pokud o žá

dosti ibdnitivně rozhodnuto ne

bude žádost podána soudil

State Pank Iíuilding společností
kť ráž značně majetku tam má a

soud žádán jest aby prohlásil ne

platnými vSechny závaiky kteréž

procent odhadu veškerého ma

jetku přesahují Dluh městský

dluhopisy zaručený obnáSÍ i- -

500000 mimo Čehož jest as Í300- -

000 dluhu liežneho kde2to dle
zákona by veSkerý dluh města

300000 přesahovat! neměl

šalamounský rozsudek

Čtrnáctiletý Pavel 'Čajat polil

před nějakým časem v Chicagu
vřelou vodou soudruha Antona

Kvítka a opařil jej tak zle že ope
race je nevyhnutelná Cajat byl

předveden koncem týdne soudci

Sabathovi a 'Jeho Ctihodnost' po
delším uvažování promluvila ná-

sledovně: "Dovolí-l- i Pavel léka-

ři aby seřízl mu kůži s jeho ra-

men a položil ji na rány Antono-

vy snad jej propustím" Malý
Pavel div neomdlel "Well" po-

kračoval soudce rozmysli si to do

příští středy PropůjčíŠ-l- i prou-

žky své kůže Antonovi a zachrá-níš-- li

ho propustíme tě Neučiníš-I- i

toho aneb nezachrání-l- i ho to
musíš jiti na severní stranu (k

trestnímu soudu)" Tak mají se

věci nyní Dovolí-l- i Pavel aby
kůže byla seřezána bude vzat do

ťiřadovny lékaře Prescotta a tam

operace provedena — ''OvSem

soudce Sabath nemůže hocha k

tomu přinutili" pravil jeden vy

nikající trestní právník "Kdyby
soudce mohl klásti takovou pod-

mínku tu mohl by také přinutiti
vraha ku podporování rodiny mu-

že kterého se světa sprovodil"
K případu Luetgertové"

V Chicagu podána byla v pátek
soudci Tuthillovi žádost o připu
štění Luetgerta v jehoŽto přípa
du jak minu'e jsme oznámili po
rota se neshodla pod záruku a o

žádosti té bude teprve v těchto
dnech jednáno a rozhodnuto
Státní návladní staví se tomu co

nejrozhodněji na odpor a ohlásil
že když by žádosti té vyhověno
bylo ihned kroky učiní aby
druhému přelíčení bezodkladně se

přikročilo O výsledku tohoto
druhého přelíčení vyjádřil se soud

ce Tuthill před nímž prvé přelí-
čení projednáno následovně

"Soudím že Luetgert více přet
žádným soudem v okresu tomto
souzen nebude a to jest otázkou
kteráž rozhodnuta býti musí dříve
než stát ve směru tom jakýchko
liv kroků učiní Z tohojak mno

ho pozornosti a místa veškerému

svědectví časopisy věnovaly
účastenství jakýmž ve všech kon
činach země přelíčení provázeno a

ze zimničné pozorností s jakouž
veškerý lid chicagský přelíčen
sledoval soudím že obžalobě &o- -
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1 cior mkýth pcukárk jriřl-nk- h

vyzvdniitfi v uplynutím fóre
celkfin jřii 1 j 140 na ňhrný oli-

nou 118071056 — Nedodatil
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což bylo o 176403 méně než před
rokem

Katil prohráli
NejvyUÍ sond wiconínský řoz

hodí koncem týdne pří dlouho se
vlekoucí jistý katolík Qwen

McIIilgh odkázal biskupovi Měs-

tu rovi I3650 na čtení mší za spa-

sení jeho a jeho příbuzných duší
Dědicové zdráhali se však uznati

odkaz ten a poslední vfili jednodu-
še kontestovali Soud uznal Že

nikdo neví nic o očistci nic o mši
a její moci nic o vysvobození z

očistce a že je to hloupá pověra
na kterou se nesmí tolik peněz
odkazovat! a proto ono ustanove-
ní poslední vůle zvrátil a částku
onu dědicům ponechal

Vojenský soud

započal v pátek ve Port Sheridan
u Chicaga s vyšetřováním známé

aíféry Hammondovy a ze svěde-

ctví podaného vysvítá že obvině-

ní kapitána Loveringa bylo úplně

opodstatněným a Že týž skutečně

neobyčejně surově si počínal

Zjištěno že z rozkazu jeho vlečen

Hammond za nohy do soudní síně

přes 600 yardů vzdálené po dlaž-

bě jakož i se schodů a na schody
že byl kopán a že dokonce i něko-

likráte panem kapitánem bodnut

byl Kapitán k tomu ke všemu

se přiznal tvrdil ale Že prý tím

vším Hammondovi nikterak ublí
ženo nebyla a že prý jednání po
dobné v zájmu udržení discipliny
nutným bylo

Žlutá zimnice

V New Orleans řádí doposud
Žlutá zimnice s nezměněnou prud
kostí a v min týdni nebylo téměř

dne v kterýž by počet nových o- -

nemocnění 50 nepřesahoval Z

Memphis Tenn oznámeno v pá-

tek že objeven tam prvý případ
Žluté zimnice že však nestává ne

bezpečí Že by nákaza rozšířiti se
mohla Z Mobile Ala oznáme-

no téhož due 10 nových případů
a z Montgomery Ala jeden Pro-

ti všem třem městům nařízena co

nejpřísnější karanténa V sobotu
oznámeno do 7 hodiny přes 40

nových onemocněni a o umru a z

Mobile Ala 6 dalších onemocnč

ní V Mississippi dle zprávy
státního úřadu zdravotního dosud
žlutá zimnice značnou měrou řádí
neboť oznámena následovní nová
onemocnění: Z Iíay St Louis 7

z Clinton 2 Cayuga 1 McIIenry
20 Nittayuma 3 a Iíaymond 3 —

V pondělí událo se od vypuknutí
zimnice v New Orleans nejvíce
úmrtí a sice na počet nových o--

nemocnění na 52 udán Téhož
dne oznámeno z Cincinnati že A

Wilkie kterýž před několika dny
z Mobile Ala tam přibyl žlutou
zimnicí zachvácen byl následkem
čehož do přísné karantény dán a

učiněněno vše možné aby dalšímu

Šíření nákazy se zamezilo

Z Wasblnftonu
X President McKinley jak se

pKs Denver oznamuje rozhodnul

in d li t rána leiťl Hrooklyn po
liří fii při f ml J nioby v plam
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San Pranciiský Ut1 llirsth
Mďr tvrdí le vynalct lék proti
noíithotínám kt rýŽ onytulf rkri-lí- n

rn pojmenovat a lékařská fa-

kulta kteráž pokusy n lUui tím
na 16 notiťhotináfíťh Činila tento
nárok jho potvrzuje

V llrockton Mass skonče-

na v pondělí Mávka dělníka v to-

várně obuvnické zaměstnaný: h a

sice skončena úplnou porážkou
stávkujících kteří po 5 týdnů na
stávce se nalézali a nyní za sta-

rých podmínek do práce se vrá-lil- L
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PJROČ?
Ponévadi jest to přirozená krajina

učinatá Váechny diuliy travin di

vokých i obyčejných rostou tam v

lojtioati
Jest tu príitřefif pro dobytek dííví

ku slavtié dobrá řiatá voda a nestává

nebezpečí ztráty ťirody následkem bu- -

clia

Trhy Jmou iih blízku jelikož jeat
pouze tlil mil do Ht 1'aul a Minneapo
lis a ('{ míle do Duluth a Superior

lieroun jent jli nyní přední íeskou

omidou v krajině a během času stane
se mlékafenítn jednou z nejtxjtiatslrh

ríiwjte se k osadě této nyní do

kud 8t 1'aul Sc Duluth ielezniíní spo
leínost prodává pozemky lacino na
sečkanou pět ni deset roku

O mapy a podrobnosti piAte na:

JOSKI'11 CIIALUIKÝ
Uiel Correupoiident

HEROUN MINN
nb na:

HOrKWELIi CL A 11 KE

Ijtmi Coinmiindoncr

ST PAUL MINN
H&l De31l

tiťjstaríl irský lékárník v Nebrusce
Mul lékárnu v Prague Ntb

Je vždy čemvě záUoben všemi do
mácími hojivými prostředky Byliny
květy kořínky kapky olejIČky áCá- -

viěky práňky mastě pro r(!ztié bolesti

jako podlom (fellon) mast pro otravu
krve začínající v končetinách maatě

pro koňské boláky léky pro koflskou
koliku rňzuá mazání pro lidi i pro do-má- ci

zvířata to vie připravuji dle

dlouholetých osvědčených zkušeností

1'roitředky skoro okamžitě účinkující
proti pícháni v uíích pnili rýmě pro
ti bolení zubů a toleoí hlavy mast

proti kuřím okám užívání pro játra
a ledviny Elextr pro změnu života a
ženských a kdo ví co jiných věcí
Tím mi ovSeni zásoba lěkíi vzrostla
tak že mobu vyplnit každý recept ať
ho psal kterýkoliv doktor Dovolává-J- e

se Vaší přízně doufám že v čaa
lllu nnlllull %Xt

imticj llV Tlil 111 V£IJV

A HAAlNDU

Farmy na prodoj
Mim
d nékolik

na pro

taroni v okol' llnwon1 m Ilí nlnuo luitl
akrwn u llralnard Nb 1'Mdali m volnil
Ipvii m na volni podmínky Ikipllia na r mil
yulda LIiiwikmI iI ld'lf

vy v ujdynuMm rot c jk'-r- v

ťyj fdlpadech níchž j--
j b)l

lodí ii4 nich! osol
cr nalal 4 £ niť lil jiu? 41

zac hriníti ' nepodařilo Na lo-

dích ru nlíc h Ji)ln dohromady 706
osob z nich zachráněno ji h 03
Cen lodí 4íc Ii odhadovina nj
56 1 j 2 4 H5 tiikbJti j ji( na

1175340 a íí ňlm-h- obnosu

tohold jřiUo jtouřť I i V9"93" na

zmar

Vepřík fflStUraho

Tovístný soud o prasi-
- v mis

sotirskéra okr Howard ruci íar

nury KingÍK-rryfi- i a Ziímiun m

skonČťit kotuínč v pátek a výlohy
ním pojné přesahovali budou

$4000 Soud přidožeň byl z okr

Fayette do Kaadolph a porota vy-

nesla rozsudek jímž Kinnsberry-nt- u

náhrada $t přirčt na a Zimmer
k zaplaceni útrat odsouzen Ta-

ké z toho povstaly dvS žaloby pro

pomluvu a všechny ty 3 soudy

Í4000 Soudní zápisky by vypl-

nily velikou knihu a právníci po-

kládají to za velmi proslavenou a

výnosnou právní při Kíngsberry
a Ziinmtr jsou rousedy na far-

mách u Franklin Před 1 xt ro-

kem zabílil se vepřík na farmu

Zimmerovu kterýž jej Kingsbery-m- u

nechtČl vydati Kingsberry
zadal žalobu První žaloba sc

nezdařila druhá dopadla ve pro-spře- h

Kingsberryho Zimmer se

odvolal k obvodnímu soudu a ten
rozhodl zase pro Kingsberryho
Pro nesprávné chování jednoho

porotce byl rozsudek zvržen nový
soud započal byl přeložen do
sousedního okr Kandolph a tan)
konečné nyní skončen Tak dra-

hé vepřové hned tak se zas nena-

jde!
Z Chicaga k moři

V Beardstown III zahájen v

pátek sjezd přátel myšlenky na

spojení Chicaga se zálivem mexic-

kým a to pomocí řeky Mississippi
a odvodňovacího průplavu na
nčmž se teď pracuje a pak po ře-

kách Desplaines a Illinois K

tomu by bylo zapotřebí odstraň iti

jezy vládní v řece Illinois u Hen-

ry a Coperas Creek a kongres by
musil povoliti peníze na prohlou
bení řek tčeh Dle odhadnutí

enžinýrň vyžadovalo by to nákla-

du $tt 000000 aby se spojení to-

to pro obchod důležité docílilo

Celý kraj zvláště osadníci podél
Illinois zailmaii se o to velice a

poslali do sjezdu četně zástupců
Několik kongresníků přijelo
Missouri a Illinois a mnoho členu

odvodfiovacího průplavu z Chíca

ga bylo přítomno —Odvodňovací

průplav chicagský jenž bude už

brzy dohotoven bude tak upraven
že budou po něm moci plouti lodě

s 18 stopami vnoru

Velkými bouřemi

navštíveno bylo v pondělí pobřeží
atlantické a hlavně v New Jersey
a na Long Islandu veliké škody

spňsobeny Vichřice nabyla prud
kostí až 90 mil za hodinu a mno
ho budov jež na pobřeží nově po

staveny rozmeteno a trosky roz

bouřeným mořem odplaveny Tak

prudká Doute a vysoký přiliv ne-

byl prý zaznamenán již od roku


