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noha patií iSícholová byla vážné

porutiřtia u jejích dcera byla té-

měř usmrcena
— V lastiiH konala v mi-

nulých dnech čtvrtá výroční vý-

stava South Platto krajiny jež
byla čcfnčjí navštívena než po-

dobné výstavy v předcházejících
letech Uspořádáno bylo několik

průvodu a zvláílé průvod zeměděl-

ský těšil ho velkému ájmu
— (iuvernér Morchcnd udělil v

minulých dnech potravnímu koiní-mř- i

Jlarmauovi dovolení aby bez

ohledu na (lerdesňv zákon nařizu-

jící odevzdání všedi sebraných po-

platků do státní pokladny pone-
chal si tolik kolik je třeba k vy-

držování jeho odboru a ostatek
do rukou státního poklad

nika Jak známo poslední lcgisla-tur- a

zřídila několik nových odbo-

rů ale zapomněla učinili opatřeni

James Madison
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nápoj to iiojváeiii'
mWA kteíl kiy áíill

to velkých vítiV
nveh národli I'rodejn
IlIMMVKIHKIt knído Jiní
jiívo prevyíujt o

teiioho inllíiiiifi luhvf IIA

zrnil
kminvlttd li Impttl

diivřniýin píitelotn Tlioiotn lefle
Honeoi "oteem prolilÍSoií nnodvl

clohtí" Miidison ernfíd v iitíif S'i

o leffeiHon v S1 litteeli Oloi tiyll no-

ANIIEU3CR'BU3CH ř3TLOUI8US A

fiíiton le St Itutl art courlicutlj
tur fiiunl — tmtti HXtlW

MtfaiM Vfrv1rtlryn

Rectální nemoci — vyléčeny
Minií oMFovánf které léél plAťd rlntou ří lu mdio jiná rrrtAlnl nninoci

bez lékiifskho cakrorcnl žádný chloroform ftír nul Jiný prostředek uspá-vnc- t

nmiítváu Vyléčeni rjiAlciio v knždmi přtpndfi ktrý jnut přijnt pro )(

řval a íádní pente dokud nemoc neodejde Pilta pro kniliu o Hcctálntch

neiiioepch dosv6dnlmi Dr E II TABH7 240 Bet Bldff OMAHA NEB

tHIlIlKIIIHUNIlIlHlHlIlHllllinilIllIlllllUl
tfntMMinrít a v t n n & 4

ED MAURERA

V ClSLE 1300 FARNAM ULICE

Pravá importovaná piva nu íepu PLZEŇSKÉ t MoJťaiiHkobo

v 1'lrni v Cnciiách Iloforaiinieh iiavarla pivo Pivo
a svetoxiiáiná Punst zÍHkiilo roHň lilou reputaci

Kavárna pro dftmy tialócá no na druhá podiaca

I'ort Huuiter nu vzdala

Natálii m v Pellew v Ur uhniv

Alontííonn ry v Wulesii di 15

ledna 17UL Nikdy tu imvMvuvu
školu a také nikdy Hts muÁi tiU V

mládí učil nu řeznictví '' ljho- -

ho iciMcsla ne vzdal následkem
zmrzačená nohy Stal tm po té o

bu vnikem a provozoval toto ř

nnslo po dlouhou řadu let Před
šestí toky odebral m ale na za

sloužený odpočinek Morrin upra
voval Ktřevioc nejenom v novém

světe ale po dlouhou donu i v

světe starém
V roce ]h"1 opustil svůj domov

ve Walesu a odstěhoval se do Spo

ji ných Států maje v úmyslu usa-

dili Ke v ('llícaKU Pii jej do to- -

hoto mésta den po velkém jeho
požáru a proto usadil se v lilack
stone v LíviiiKston okresu v lili-nois- u

V roce J88J odebral se do

Missouri a o šest let později do

Weslerville kde žije se svým pří
telem ( harles Mylhonem
Ještě do nedávná Morria každé

ho dne sel pešky ku ( bar crecku

míli a půl vzdálenému na chytání
ryb To byla pro něho ncjmilcj
ši zábava Starý tento muž do

posud ma dohry zrak V celeni
svém životě neužíval brejlí Pro

chází se doposud bez jakékoliv
pomoci po dvorku svého obydlí V

celém svém životě iiezustoual Kád

kouří a je mírným pijákem liho-

vin Ale i na kávě si rád pochut
nává

KDYŽ VOJÁCI V POLI
MYSLÍ NA SVttj DOMOV

Když bitvy jsou v proudu vojá
ci na válečné frontě mají málo ča-

su k přemýšlení o domově a domá-

cím krbu ale při hodinách klidu

a na strážích jejích myšlenky za- -

lélají lam do daleka kdo jsou je

jich rodiče přátelé žena a dílky
A v takových chvílích touha po

domové je uchvacuje
Jsou to často nepatrné věci

které tuto touhu po domově po-

vzbuzují Malé děcko spatřené

při pochodu vesnicí upomíná na

děti doma které toužebně očeká-

vají příchod tatíčka Starší vo-

jáci jsou k dětem nejlaskavější a

při odpočinku ve vesnici je často

je vidčti lusk nt i se h dětmi které
na ulicích spatří A malé dítky
tyto vojáky mají rády neboť vždy
dostane se jim od nich nějakého
dárku Kouř vznášející se nad

lidským obydlím mnohým připo-

mene na rodnou vesnici na do-

mov kde zanechali ty kdož jsou

jejich srdcím nejdražšími
Ve vzpomínkách člověk stává

se jiným člověkem zapomíná na

všechno co jej obklopuje a vidí

před sebou něco zcela jiného Hod-

ný dům se mu zjeví u před ním

starý otce a matka anebo žena a

dítky A touha po domově tak

jej uchvátí že nejraději by se ro-

zeběhl přes hory a lesy domů ku

svým domů

Francouzské a anglické listy

přinášejí vylíčeni dojmů vojínů
na válečné frontě Většina vojí-

nů vzpomíná na domov A tyto
vzpomínky odrážejí se také v je-

jich snech Mnozí z nich ve spán-

ku slyší hlas matky anebo milova-

ně ženy a těžko je jim po probu-

zení když shledají že nalézají se

OCHRANA KOSTELA
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Híchard (' ilunter n A AI Mtir

(Inek Ilunter byl Členěni poslcd
ní líf ínlatury Nepraví určití

kdy zákon vejde v platnost ala

(íuvernér uěmíl jmenování jíž ny
ní a nechá právníky v Omaze roz

hodnout! jeho výklad
— V Columbii konala ho v mi-

nulém týdnu konvence Nebrasské-h- o

sdružení ženského hlasovacího

práva Slečna Mary MeDowellova

byla hlavní řečnící konvence a ná-

sledována byla paní A I Wiilcr-lyovo- u

z Lincoln která právě vrá-

tila se z kampaně v Massachusetts
Mezi nově zvolenými úřednicemi
nalézá nu také pani Anna Kován-dov- á

z Table Koek Neb známá

pracovnice pro ženské hlasovací

právo jež zvolena byla první

— P (1 JiewÍM cestující jedna-
tel zastřelil v pátek minulého tý
dne N N Nelsona zřízence měst-

ské elektrárny v obydlí paní Le- -

wisové v (Jrand Island Nelson

postřelen byl bewii-e- dvakráte a

zemřel asi za dvě hodiny po střel-

bě Vrah po té vydal se v ruce

autorit doznal žc Nelsona zastře
lil a odevzdal jim revolver kterým
vraždu vykonal Manželé Ieviso-v- i

byli rozvedeni v červenci ale

rozvod měl vejiti v platnost až v

lednu Lewis činil pokusy aby

bývalou svoji manželku usmířil

tak aby znovu sdílela h ním spo-

lečnou domácnost Když vrátil se

v pátek minulého týdne z cesty
byl očekáván na nádraží paní Lo-

uisovou Večeřeli pak spolu a po
té navštívili divadlo Po návratu
z divadla do obydlí paní Lcwisové

hovořili o své záležitosti V té

chvíli Nelson zaklepal na dvéře

Když Nelson vstoupil Lewis se

Nelson po té chvíli hovořil
t ' ' I -

a pani licwisovoii newis miniu rec

jejich přerušil Nelson iiznamo-iiu- v

bývalého manžela paní Lcwi-

sové kráčel k němu ale tento roz-

kázal mu aby so zastavil Nelson

neuposlechl a v tom ozvaly so dva

výstřely Postřelený klesl k zemi

Po dopravení do nemocnice doko-

nal Nelson byl ženat a dle pro-

hlášení sousedů h paní Lewisovou

udržoval styky po delší dobu

NEJSTARŠÍ MUŽ VE
SPOJENÝCH STÁTECH

Thomas Morris bydlící ve

Wcsterville Neb je nepochybné

nejstarším mužem nejenom ve

Spojených Státech ale i na ce-

lém světě 7 ve lhůtách všech

presidentů Spojených Států za

panování asi půl tuctu antických
králů a pamatuje řadu velkých
událostí které sběhly se v posled-

ních llíl) letech Jeho nejhližším

známým soupeřem je Henry Dor-nia- n

v Liberal Mo který bude

110 roku stár v příslím březnu

Morris ještě do nedávná za-

městnával se obuvnictvím Řeme-

sla svého vzdal se před několika

roky Je jediným mužem který
žil ve třech stoletích Myl tři ro-

ky stár když Washinglonova
lhůta jako presidenta Spojených
Států vypršela Pyl 11 roků stár

když Nelson docílil velkého ná-

mořního vítězství u Trafalaru a

dosáhl pliutosti šest měsíců

před tím když Napoleon poražen

byl u Waterloo Hyl f'- roky stár

když první kabel položen byl v
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JTA I LLft
1 "3"X# l r—% I

'

U 'iuW jivu'ký Vitn
jvbv4 nUtU v wkH' je

! v pilteam db4 tpitku
f AOewuk)l4 Vojk"tu ! itj- -

— U Jí JtoJiincycr 07 rokíi sta-

rý redaktor německého řasopisu
Jleřlcctor v City spá-clia- l

v utcrý minulého týdne h'h-vadi- j

přeffav ní žíly na vé

pravé ruce a po té nechal volné
krev vytékali do nádoby už vykrv-

ácel Kobmeycr učinil chladnok-

revné kutnu svému životu Uza-

vřel no v pokoji a sluisl nvi-tl- a

uby nebyl vyrušován nm-rdin- l

zde vdovu a dva syny MA kc? za

to že stal nc maloniysliiýin násled-
kem Spatného' zdraví a nezdaru v

obchodť' 1'řod příchodem do
City vydávul Kobmeycr

německý íanopin v Auburn Noh
a před títu nalézal se v uovitiáť-ské-

obe h oděj v St Louis h Lin-

coln Časopis Kďleelor založil v

Ncbraska City pral nedávnem —

Byl narozen v Německu nic-- do

přistěhoval ho v mladém
víku

--- l'aní Nell lleclaiiovn man-

želka majitele reněe u Aminu a

paní Anna Luyportová sousedka
Mtaly w obětí dvojnásobné hrozné
vraždy v obydlí Jleelanovýeh na
reněi ve čtvrtek minulého týdne v

hodinách ratinícli Za dvanáct Jio-di- n

jio zloěinu vrah ztiátný jako
"W (!" a jenž jak se za to mň

jmenuje st William ( 'ridorma n a

je 17 rokj Ktarý dopaden byl ne
daleko Wood Laku šerifem liossi-teret- n

z (liorry okresu Přiznal se

úplné k hroznému svému činu —

Mladý rločinec po spáchané vraž-

di' rozlil kerosin po obydlí ti za-

pálil je v snaze aby zahladil sto-

py hrozného svého zločinu doěi-ne- e

doznal že pokusil sc o znásil-

nění paní Ileolanové a kdy nese-

tkal se h výsledkem zavraždil obé

ženy u založil po té oheň Paní
lleelanová byla dcerou paní Mar-

garet lleelanové v Oinae vdovy
po majorovi Pliillipu Heelanovi a

jedné ze starých osailnie Onialiy
V době zločinu její manžel nalézal
se v Omaze spolu no svým bratrem
Williamem uby tu prodali náklad

dobytka Spolu h ním vypravila
se do Oinuliy jeho 12-let- á dceru
řka Mary která mela se podro-
bili v nemocnici kv Josefa v Oma-

ze operaci Mladý vrah přišel na

rené llcelatiových před nčkolika
měsíci z Michiganu a žádal o prá-

ci Práce byla inu poskytnuta —

Podrobnosti zločinu nejsou ve

chvíli kdy řádky tyto píšeme zná-

my Arabiu je mulé městečko na-

lézající se asi dvaadvacet mil vý-

chodně od Valentine a Ileelanova
renS nalézá se právě na konci mě-

stečka Dle informací získuných

paní Hcclanová byla usmrcena nej-

dříve Její hlava byla téměř od-

střelena Paní bayportová nepo-

chybně telefonovala o pomoc když
mladým lotrem byla zastřelena —

Nulczena byla nedaleko telefonu
Sousedé praví že někdo od Iloela-novýc- h

volal ale po oilpovčdi na

zavolání žádná odpověď nenudila

Iry ti získána Vrah prchl rcněe

na koni u později zvíře opustil a

vsedl na nákladní vlak Šerifovi
Kossitcrovi telefonován byl popis
vruha a tento později byl zatčen
Pouěvudž jsou obavy že vrub byl

by lynčován jeho nynější pobyt
je udržován v tajnosti

— Kay Muckay iídió zdviže v

ťlarkť hotelu v Hastins usmrcen

byl vo čtvrtek minulého týdne v

hodinách runníeli když pokoušet
t skočili do Kl vižo naléhající se

v pohybu á niž před tím vyskočil
aby sebral jeapoineiHitou vče

— V poslední době odehrávaly
o v Kamenné výtržnosti
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na jich vydržování Z toho důvo-

du státní pokladník Jiall odepírul
vypláceti peníze na vydržování
odboru potra vuílio mlékárenského
a olejového íliivernér vyslovil po
litování žc je nutno překročiti
ííerdesův zákon ule omluvil čin

svůj nutností aby zřízené inspek
ční odbory zachovány byly v čin

nos! i neboť snadno by se nudilo

slad ze neuvědomili obchodnici

zaplavili by stát zbožím méněcen

ným (íuvernér prohlásil že pozo
roval že zákony o čistotě potravin
jsou porušovány následkem zasta-

vení činnosti inspekčních odborů
Komisař llarnian řídě se naříze-

ním (íiivernérovýin odevzdal do

rukou státního pokladníka obnos
if 1015887 což jo zbytek ze sebra-

ného obnosu na poplatcích po za-

placení vydržování několika ins-

pektorů v činnosti V posledních
dnech několik inspektoru bylo od-

loženo a následkem toho nevybralo
se na poplatcích tolik co v před-

cházejících měsících
— Ačkoliv máme jefitS plný rok

do všeobecných voleb v politické
kuchyni se již pilné vaří a kandi-

dáti kteří mají v úmyslu uebázeti
ko o nějaký flřad připravují si pů-

du Primární volby v příštím ro-

ce následkem toho že jsou volby

presidentské budou se konat i tře-

tí úterek v dubnu což připadne
na 18 toho měsíce Kandidáti ale
musí prolilásiti svůj úmysl ucháze-

li no o úřad ne později než třicet
dní před primárními volbami a z

toho důvodu zbývá jim jenom ne-

celých pět měsíců na rozhodnutí
0'asné primářky jsou přebytkem
z dob kdy William J líryart měl

velký vliv v státní legislatuře a

potřeboval časné "úřední" schvá-

lení svého domovského státu A

tak se stalo žc primární volby by-

ly stanoveny sedm ničsíeň před

skutečnými volbami Pokud je
známo tři lidé chtějí získat i re-

publikánskou nominaci za úřad

spolkového senátora Jsou to John

b Kcnnedy z Omahy Chester II

Aldrieh bývalý imvenicr který
později hlásil se k progresivní
straně a Albert J Cornish Vši

ehni jmenovaní byli pro ženské

hlasovací právo při poslední kam-

pani a zahrnuli je i tentokráte do

svých platforem Má se za to že

jestě další tři republikánští kan-

didáti do pole vstoupí 'A demo

kratičkých kandidátů až doposud

jenom přítomný senátor (í M

llitchcock projevil úmysl uebázeti

se o nominaci Není ale pochybno-
sti o tom Že ltryanova fakce po
taví do pole kandidáta svého —

Poněvadž se jedná o to nly to by!

kandidát silný nepospíchá se s

výběrem O republikánskou tioini

uiiei ti% Úřad líiivcrném nepochyb
né ucházeli e bude smidcc A L

blitou x Ihiuihy Tii k A tnluví se

o hýudéiti státním pokladníku W

t!eořťni jiiko iiunéui katubdl
tu iniiiinuie pro tento úřad 7
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