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je v paláci průmyslovém spustí aMužové kteří na ženách neboSoudnictví zašlých véki

jak ubohou trpitelkou v dávné

minulosti byla lidskost toho nej-lepší- m

důkazem jest způsob soud-

nictví ktfrý neuvažoval o přimě-
řené pokutě výše viny nýbrž tvr-

dou krutostí se vyznačoval který
ZA pouhý přečin žádal hne1 trest

panovala tak krutá kázeřl nikdo

nepřekročil mezí zákonů v torn

však by se velice mýlil Dle sta-

tistických dát bylo v letech 1615
až 1635 v jediném Štrassburském

biskupství 5000 lidí popraveno v

Čechách a Rakousku tedy v ze-

mích líabsburgům poddaných
mimo ostatních náležejících ku
nčmecko-římském- u císařství v 17

století bylo popraveno 3000 lidí!

V německých zemích v jediném
Augsburgu do roku 1750 — 636
v městě Lutbecku 41 1 a ve Frank-

furtě nad Mohanem do roku 1700
860 osob

Těchto několik číslic nejlépe
dokazuje mizérii starého soudni-

ctví kterou mimo sesurovění ne-

bylo ničeho docíleno Na ná
mezd ní luzu potulovače a raubíře

vclice melo huoutí svědomím

přece i V oněch dobách pravého a

líčeného pobožnůatkářství vědělo

se jak podvodem a klamem lze

obejiti boží spravedlnost zvláště

byla-l- i obviněná osoba zámožnou

a mohla zlatem podplatit! svaté

otce a církev

Jiným způsobem spravedlnosti
bylo mučení které rovněž dosáhlo

nejvyššího stupně ukrutnosti a

vše možné bylo konáno a vymý-

šleno jen aby muky mučeného

byly co nejhroznější Užívalo se

"ježka" totiž lavice která byla

poseta železnými ostrými ostny a

na tuto musel sobě obviněný
O nic lepší nebyla "zpo-

vědnice" Byla to židlice rovněž

se železnými špicemi na které se

musil obžalovaný usaditi načež

jeho klín byl obtěŽkán kamennými

smrti aneb tělesné zkoi Jení
Bídáctví zločinců bylo surovostí

trestá zastíněno které byly tím

nejlepším obrazem divosti barbar-

ství strašnějšími jsouce než vše-

chny libůstky hněv a mstivost

jež kladou se na účet držitelů
moci Všude bylo lze nalézti
soudce — kata a žaláře hrůznější
nad pomyšlení kde zatčený těž

kými řetČzy spoután maje sotva

nejnutnějšího pokrmu v houfu

myší jsa trápen tisícerým hmy-

zem vyčkávati musil až soudce

se svými rádci za dobré uznal jej
předvolati což poslední v krátko-

sti se odbylo Nedohodli-l- i se

Členové soudu vzato bylo útočiště
k "božím soudům" které na od-

poručení církve byly zavedeny s

tím předstíráním že tam kde ne-

stačí rozum lidský jediné v boží

moci jest spravedlivé rozhodnutí
Takovou nejvýš spravedlivou

boží sudbou pokládány byly zkou- -

tímže spňsobem prvou ránou z dě-

la zvěstící zahájení výstavy

zamississippské světu ozná

mí Mimo řečnění nalézat! se

bude na programu několik Čísel

hudebních zpěvných a přednešení

příležitostní básně

Electrik Luther M Steeringer

jemuž výstavním řiditelstvem svě-

řen vrchní dozor nad elektrickým

spojením a osvětlováním výstavi
ště vypracoval v minulých dnech

plány na fontánu kterouž laguna
mezi hlavními paláci výstavními
se rozprostírající okrášlena býti
má Tuto fontánu svou pojme-
noval Steeringer "Nautilus" adie

plánu jeho nalézati se bude as u

prostřed celé laguny Hlavní čá

stí její bude ionický sloup 50 stop
vysoký na jehož vrcholí umístěna
bude socha Neptuna krále moří

Kolem sloupu pod hladinou moř

skou nalézati se bude nesčetný

počet chrličů jimiž voda do výše
hnána bude rontána tato pra-cov- ati

bude výhradně jen večer a

jednotlivé paprsky osvětlovány
budou různobarevným světlem

elektrickým Inženýr slibuje si

od fontány této effekt velice

skvělý

Ncbrasská státní komise vý-

stavní pojednávala v úterním

svém zasedání o tom kolik za-

městnanců udržování pořádku ve

výstavce státní zapotřeby bude a

jak velké částky jednotlivým od-

borům výstavky povoleny býti

mají Po delším uvažování do-

spěno k tomu náhledu že zapo-

třeby bude k udržování pořádku v

budově vlastní celkem 44 zřízen-

ců jichž plat za dobu výstavní
dohromady $552750 obnášeti
bude V to ovšem zahrnuti ae-js- ou

zřízenci jichž zapotřebí bu-

de při jednotlivých odborech vý-

stavky a jichž plat dalších $8000

bude obnášeti — Celkem po-

kročily rozpočty výstavní komise

tak daleko že postaráno jest již o

vydání 59309351 tak že již pou-

ze jen $690649 na vydání ne-

předvídaná zbývá

Jak čas od Času jsme oznamo-

vali zajištěna jest pro období vý-

stavní pro město naše dlouhá řa-

da různých konvencí a sjezdů do-

sud však nebylo postaráno o

vhodnou síří v kterýchž schůzky
tvto odbývány býti by mohly
ftiditelstvo výstavní v poslední
své schůzi rozhodlo se předložití
otázku tuto k rozřešení zdejšímu
klubu obchodníků a sice navrhuje
témuž aby postavení vhodné k to-

mu síně do svých rukou vzal a

prostředky k provedení toho upi-

sováním dobrovolným zjednal

Sbírky tyto zahájeny řiditelstvem

výstavním kteréž k účeli tomu

$3000

Z Townsend Wash oznámeno

ve středu že připlul tam parník
Kienshin Maru z Hong Kong a

Yokohamy s nímž přijelo 30 čín-

ských umělců kteří jsou prvými
z oněch 400 jichž přívoz pro vý-

stavu zamississippskou odborem

pokladním dovolen byl Další

"zásylky" budou příštími parníky
následovati a se stavbou osady
čínské na Midway započato bude

jakmile prví dělníci čínští do Oraa-h- y

dospějí

Cechové a jejich zápas
o samosprávu

Nákladem Pole Záp vydána byla t
brožurce přednáSka pod váe uvedeným
názvem kterou připravil p L J lal-d- a

pro literární klub Autorovy knihov-

ny v New Yorku a upravil pak pro mí-síčn- ík

Midland Mouthly Tcntočcský
překlad přednášky tvoří brožurku 40

stránek obsahující vyobrazení Jana
Husa Jana Žižky Jana Amose Ko-

menského a Jotefa Junmana Cena
pouze 10ctfeba v kolkách Dva ne&ity
měsíčníku Midland Mouthly rbsahu-jí- cí

tutíl přednáška v anKlícinč a
licti Pokrok Západu

Omaha

dívkách dopustili se násilí byli
sťati sekerou neb mečem s tou

výminkou že ti kteří byli v noci

chyceni byli oběšeni což se dělo
na zvýšení potupy a bylo zároveň

pohanou celého příbuzenstva od-

souzence Vedle stínání a věšení

bylo užíváno i lámání kolem ku

kterému byl nešťastník přivázán
Věrolomné ženy byly topeny v

pytlích což zvláště v 15 a 16

století v Rakousku se dělo a pro
svou "roztomilost" i při mužích v

užívání vešlo

Spravedlnost líčené doby však

neměla dosti na trestech smrti a

mučení aby ničeho nebylo opo-

menuto přikročeno bylo ke —

zkomolování Křivopřísežníku byl

jazyk z úst vytržen vlastizrádce a

penězokaz byl na jednom neb na

obou očích oslepen čehož zvláště

hojné doklady nalézáme v době

zbožného Rudolfa z Habsburgů
Albrechta II a Bedřicha Krásné-

ho Milosrdnějším bylo vypalo-
vání znamení hanby na čele neb

tvářích Kdo posledním zname-

ním byl zneuctěn ten byl z lidské

společnosti vyobcován a často to

byl začátek zločinné dráhy kte-

rou teprvé nyní takový vyvrženec
nastoupil Rovněž těžkými byly

čestné tresty Jedním z nejstar-šíc- h

bylo nošení potupného nad-

pisu který stál na plochém kame-

ni jejž měly kolem krku uvázaný
svárlivé neb opilé ženy aneb i ty
které jakýmkoliv způsobem po-

horšení způsobily Soudní sluha

vedl v průvodě sběhlých uličníků

a zevlovačů za ohromného křiku

a výsměchu odsouzenou ženu po
ulici Svárlivé ženy byly odsou-

zeny ku nošení košíku na ústech

zvaného kočičím náhubkem Že

taková posměchem ušetřena ne-

byla rozumí se samo sebou
trestem však stížena

byla manželka která vztáhla ruky
své na svého manžela Ta za

trest byla voděna městem sedíc

na oslu však obráceným způso-
bem a místo za uzdu musila jej
držeti za ocas! Obchodníci se ši-

rokým svědomím neměli rovněž

na růžích ustláno Kdo prodával
zkažené věci aneb falšované byl

strčen do koše kolem něhož byla
železná klec aneb přivázán ke

pranýři kde vyslechnouti musil

trpělivě Celé "levity" které mu

kolemjdoucí v upřímném tóně

četli Pekaři však kteří prodá-

vali lehký chléb byli posazeni do

koše visícího na dlouhém trámci

a ku všeobecnému gaudiu byli po-

tápěni buď do vody neb do při-

pravených — výkalů

Nikdo by snad myslil i když

HOLLANDÚV PODMOŘSKÝ TORPÉDOVÝ ČLUN

V minulých dnech podniknuty zdařilé zkoušky s novým podmořským člunem torpédovým vynálezem to Joseph P Hollanda

kterýž vynález svůj ku zakoupení vládě naší nabídnul Člun tento může se dle tvrzení vynálezce a jak také již částečnými zkotókami

v minulých dnech provedenými dokázáno bylo pohybovati bezpečně právě tak pod hladinou mořskou jako nad hladinou a proto hodí

se výborně k útokům na lodě nepřátelské Při blížení se k loďstvu možno s Člunem tímto plouti právě pod hladinou jak na vyobra-

zení naznačeno tak že z pozorovací věže loďstvo snadno pozorováno a tudiž i směr lodi řízen býti může Jakmile pak přiblíží se

člun na dostřel tu potopí se do hloubky dvaceti neb třiceti stop a když v náležité blízkosti se nalézá tu buď může rychle na povrch

vystoupili a náboj dynamitový na loď vypálili aneb z bezpečné hloubky torpédo k cíli předem vyznačenému vyslali Zvláště výhodným

při zařízení podmořské lodi této jest že torpéd používáno býti může z obou jeho stran tak že kdyby torpédo z přídě vypálené cíle svého

se minulo použito býti může po podplutí lodě nepřátelské torpéda kteréž ze zadní částě lodě vypáleno býti může Ukáží--h se 1 další

zkoušky býti zdařilými tu jistě loď tato vládou naší zakoupena bude

z řemela asi málo účinkovaly ta-- j

bulky které na rozích ulic křižo
vatkách a všech veřejných místech

byly umístěny a na kterých meč

sekera šibenice a kolo byly na-

malovány

S výstaviště

Řiditelstvu výstavnímu oznáme-

no v úterý telegraficky že výstav-
ní komise státu Orcgon rozhodla

se definitivně na stavbě samostat

né budovy státní mimo čehož je

ště místa jiná v jednotlivých palá

cích výstavních pro výstavku stá

tu onoho zaujmuta budou Pro

stavbu budovy státní zamluvena

rozloha 3000 čtverečních stop
mimo čehož zamluveno 624 čtve-

rečních stop v budově rolnické

1200 stop v budově lesnické 624

stop v budově průmyslové 600

stop v budově rybářské 1430
čtverečních stop v budově horni-

cké a 1240 Čtverečních stop v bu

dově zahradnické

Ve výkonném zasedání řiditel

stva výstavního přijat v úterý pro

gram pro slavnostní zahájení vý

stavy Dle téhož zahájen bude

slavnostní průvod dne prvého
června přesně o deváté hodině

dopolední a počítá se že týž o

dvanácté hodině na výstaviště do

spěje Hned na to zahájena bude

slavnost sama a sice předsedou

výstavního řiditelstva kterýž pří-

slušnou řeč zahajovací přednese
načež vlastní řeč slavnostní před-neŠe- na

bude slavným řečníkem
_r 1 t T —

i Yorku Čásť řečnickou doplní
senátor Allen načež zřízené bude
telefonické spojení s presidentem
McKinleym ve Washingtonu kte-

rýž také stisknutím knoflíku stro

balvany při čemž pacholci drásali
záda ubohého točivým válcem

který měl osm ostrých hran Ji

ným mučidlem byla "zlá Líza"

Byl to stroj opatřený třínožkou

ku které zločinec přivázán a maje

nohy kamením obtížené byl ně-

kolikráte vytažen do výše bez

ohledu na to že údy z kloubů

byly vytaženy Ženy byly muče-

ny v "železné panně" Toto mu--

čidlo mílo podobu jeptišky a

když se otevřelo bylo zevnitř po-

bito spoustou ostrých hřebíků
které vnikly do masa ubohé oběti
která do železné panny byla vra-

žena a v této zavřena

Městské mučírny měly mimo

uvedeného ještě celou spoustu
mučidel to však co jsme uvedli

tušíme že dostačí aby dosvědčilo

surovost hrozných trestů Věru

že podiviti se musíme duševní

spustlosti kronikářů líčené doby
kteří s netajenou rozkoší líčí vše-

chny ukrutné jednotlivosti kte-

rým mučený podrobiti se musil

Však stejnými s nimi surovci byli
soudcové kteří jim podřízeným
katanům rozkazovali oběť dobře

"vyzpovídati" aneb "nechati jej
činiti pokání v řádě krutých bra-

tří!" Takový šibeničný humor je
nejlepším dokladem tehdejší doby
Když mučením byl nešťastný

donucen ku přiznání které často
učinili lidé kteří raději přiznali se

k zločinům jichž nikdy se nedo-

pustili jen aby mučení se zbavili

chtíce raději podstoupiti rychlou
smrt pak teprvé následoval trest
sám Penězokazy a těžké zločin-

ce vůbec čekala smrt v plame-

nech totiž "spálení při živém

těle" při čemž Časem byly-l- i po-

lehčující okolnosti co znamení mi-

losti byl přivázán kolem krku od-

souzence váček sc sírou aby se

rychleji udusil

šky s ohněm a vodou posvěcené
sousto a soud na márách Zkou-

škám s ohněm podrobiti se musili

kacíři svatokrádci hanobitelé

hrobů a traviči kteří v pouhé ko-

šili musili buď přes hromady ho-

řícího dříví kráčeti neb po rozžha-

vených železných plátech aneb v

rukách nésti Žhavé železo Koho

ušetřil žár ohně a rozžhaveného

kovu ten dokázal svou nevinu O

nic lepší nebyla zkouška vodou

Kdo této podrobiti se musel měl

vytáhnouti z vařící vody buď ká-

men neb prsten obnaženou rukou

Ženy které byly v podezření čár

a spojení s ďáblem byly házeny

opětně do ledové vody v tom do-mě- ní

že prý by vinná zůstala na

povrchu plovati a proto každá

byla považována za nevinnou kte-

rá se potopila Rovněž veliká

důležitost se přikládala svěcené-

mu soustu která" spočívala v tom

že obviněnému podán byl svícený

chléb kterého musil požiti aniž

by byl zachvácen křečí které byly

pokládány za znamení trestu

Soudu nad márami musil se pod-

robiti každý na kom lpělo pode-

zření z vraždy Dvěma prsty

pravé ruky dotknouti se musil

mrtvoly ležící na márách a poča-ly-- li

tyto krváceli byla vina do-

kázána

A£ prvé dvě zkoušky velice kru-

té a ač požití
svžce-éh- o sousta


