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Pro imocnřal snřmu aby mohlK fýftlfilkftm volfbnlm ve středu se tu jižního větru fiáramrM C

oteplilo lak Že bylo Jako Jť A
Peplofněr dostoupil až na M atupfl l a V

průměrná leplota toho dne olmál-tl-a 1
4S stupňů 8 teplem přlSel ttí dMf ?

V

HEBHASU

— lille řilieltn udivila ae man-

želka farrnera 1 Klnnehn Ivancem

lna který JI iivárnut v hrdle

_ Hiipertfitetident atádnírti siidek

byl minulý týden v Sldtiey a nasadil

dá potka 1odire Pole hojné fiísady

černých candštŮ bryk kaprů a

Jiných ryb
— V Lliiflíiln vrnesla Česká dívka

neplnoletá Marie ť'íkova íhMhi proti
Columbii Jerome Wrlnlnirerovl obvi-

nivši Je) re soulorilctvicoi Jnk známo

Jest po 4konu násilím

_ ilebroriský banker JH Htlckell

který pro nerákonlté praktiky odsou-

zen byl na dvě leta do kiziilre nebo

dli prý e) t rozsudku odvolat! a na-

stoupí trest svfij ačkoliv Jeho záitup
ce soudí že by jisté dosáhnul zvrácení

rozsudku vrchním soudem

— Frlend Standard praví že cu- -

krovka sázená Henry Engleni vynesla
tomuto čistého užitku lil t akru

Měl sázeno čtyry akry a bratr jeho
deset akrA Clstý výtěžek po zapra
venl všech výloh obnášel z těchto 14

akrů I3V)

— V Httratoti zastřelen byl J W

IJuruey minulý pátek večer svým
vlastním synem Přišel domu opilý

a vyhrožoval že zabije manželku u

syna a když chystal ae hrozbu avou

provéstl zastřelil Jej syn v sebeobra-

ně Porota koronerova vyšetřovala

případ ten a sprostlla syna veškeré

viny
V sobotu nalezla policie

Lin-colns-

celou rodinu George Hmi

dolpba bez vědomí udušenou plynem
vycházejícím z kamen Sousedé po

zorovall ie nevstávají a když ani po

poledni nejevily se žádné známky ži-

vota v domě upozornili policii Dítko

bylo přivedeno k vědomí avšak man-

želé tyli bez vědomí a Jest pochybno
zdali zůstanou na živě

—- Počíná pro8kakovatl pověsť že

až nynější Mtátrí pokladník bude sklá

datl účty objeví se mezi výkazem a

hotovostí notný schodek ve školním

fondu který prý pokladník rozpújčil
různým osobám a bankám a část té
hož prý nelze kolektovat Proto asi
stácní pokladník raději loni se soudil
nežli by byl vyhověl požadavku nan"

kladnému a peníze pod úroky pro stát

I

který trval tkoro po řehni středu a po

celou noc následující V den díků

vzdání počalo mrznout! a padající
ilóki pfluintal konečné pak r měn!! se

ve sníh jehož alce mnoho nespadlo
avšak dostavila ae a ním zima Jako
lednová která nadržovala po kolik
dnů V západní polovici státu trpěli
více nežil ve východní a spůsobeno
mnoho Škod na stromoví I přerušeno

telegrafní spojení následkem toho 1 '

padajícím deštěm který v led ae rol
tiil obaleny byly dráty I sloupy lelenj A

a když pak dostavil se ve Čtvrtek j
silný vichr rpíetrhrtl dráty i tvyyraotl
aneb polámal sloupy Mezi Kenrniy
a (irand Hlatvl Iry lo hs sloupu polauJ
mano Miromovi nyní veimi muono

polámáno

— Státní universita vydala právf
úhledný pamflet v němž popisuji
Min! Ibrtu l„iuuUllr i a ak hUPkotni navili iiunL"ricsií)aun m mvii #

každý fartner v Nebraace zdarmitCi
-- I 1111 At_ LIÍ _l J (í_ V

Není anad posud všem našim čtená'
řfirn známo že universita naše bořádl

každý podzim kurs hospodářský kterýž
by měl uavštévovatl každý hoch I
každá dívka z farmy Ne každý mfija Jf

dopřát! sobě neb dítkám důkladného (
všestranného vzdělá ní ale každý do I

jista může dítkám svým zjednati
vzdělání aspoň v tom otKjru pro kterýJ I

se připravují Kurs bostodářskf ncll- - m

universitě trvat! bude tři měsíce I I

sice počne dne 29 prosince 18K0

skončí dne 19 března 1807 Násled

jícim předmětům bude tu vyučován
Vzdělávání půdy nernoce zvířat 1

spodářských chov dobytka krme

dobytka hovězího 1 vepřového mléka
re ni na iarme pastovaní ovoce

zelinářství tesařeuí a kovářství

domacl Hospodářství atu- - V parní
fletu universitou vydaném nalezni
každý bližší a obšírnější popis
Podotýkáme pouze že nevyžaduje s

od studentů aby vykonávali obyčejné
práce farmerské neboť ty onljižznajL
z domu nýbrž se maji poučovat c
hospodaření ze strántry vědecké jako
Je zverolékarstvl pokročilé máslarstvl J
štěpování stromů oceňování hodngjJ

ty t i tm 1
h pruBpesnusu ktiuiv mu vsicnnl
žáci jsou připuštěni bez zkoušky Zi--
pisnó obnáší pouze jeden dolar
veakere vvlohy ra třimésičnl kurs H
nájemní stravu knihy atd nemmíi

přesahovat! 83000 Vybízíme všechnr
ríulířtt WtíiH míl i( ňi rntU rfftlr v vna1

anglické řeči aby je na to upozornili'
by dopsaly si pro pamflet "School of

Agriculture1' který obdrží zdarma

jakož i veškerého dalšího poučení

když o ně požádají pod adresou: Pro
fessor T L Lyon State Universit
Lincoln Nebraska
— Vrchní soud Spoj Stitft vr J

nesl v pondělí rozsudek ve při fař- -
merské alliance proti M P dráze

Před několika lety žádala fsrmer
ska alliance oa drbny místo pr'
elevator v Klmwood které dráh

poskytnou ti odepřela Vio před
loženi státní železniční komisi

která nařídila dráte aby allianci

vyhověla vsak dráha se tpečova'
a byla žalována Vrchní sou

utnal že alliance byla ponte je
Hrti?tvpm nnlcrnmim nnínlcnrriA— „r
rovaným a ne korporací veřejnou 1

HilvM" A proto Ji populiatt irovria

Jlko til tisíce Jiných populUtú l řití

Jem volil pro pant Mo

Kinlayho 11 presidenta neb ne
nlae Jo d t tlriliřA — jen jk je

dostat nekrást Vrrt lidu dů

véřu a mslim Je se Čy slepli
Tak I nám 1 1# dopadla volba skví

to nob v řiaíem rkresu Jsme svolili

dva Cechy do úřadů i korniiry V

naíem distriktu pan J F Lvuer

ířP ) J' olin 601 hlesy proti 46

pro p Tom Zlebsrlh} náš preclnkt

dtl pro Hryan 141 a McKlnley

69 hlasů ' pen Lvuer dostsl 101

proti 60 hlasům Co (orní řlkáorual

aký dopisovatel Amerikána? V př
ním ditriktu tvolen t J I lulek

(rep) ta komisara 7H4 h!#y proti
405 pro K C I)y tuk jme epoko

Jenl 8 úctou Henry Dorring

St Louh Mo 99 litopilu
Ct redakce Pokrok a Západu— Ve

středa dne 39 listopadu pořádal řál
Slovan přátelskou tábavu a bhatým
programem který přesni dli pořád

ku proveden bjl Ur V Ujka

předseda fidu přednést velmi

řeč kteráž se vttahovala

tvlástc na Jednota Č 8 1 S její
účel podporu dobročinnost jako!
i národních podniků ne týkajíc' Že

řečníkova slova byla upřímní smý-Slejf-

dokazuje nejlíp že bratr

Ujka ta doba 18letébo trvání řáda

nejdůležitějšfmi úřady poltin i vidy
ae co horlivý tlen osvědčil Co ie

pak týče účinkujících sil v první
řadě taslouží dívčí pěvecký obor

Libuše v čele a Jejím ridilelem p

A J Čejkou všeobecného dika %

utnání Že tpěvy byly nastudované

a velmi dobře přednesené svědčí

dlouhotrvající potlesk a opětné vy

stoupení Libuše Divča člverípé
starých pěv veteránu pp Žilky
Boháčka Jiraucha e Lokaje byl
přednesen přesně a a citem vše-obe- cný

potlesk jest toho dfikaieni

Tlukot srdce' (First Ileart Tbrobe)
aolo na piano přednesl p Alois
Jirauch a ie opakovat mučel je du-

kátem že hrál velmi umělo 'Kde

máj je kraj' přednesy dítky p M

Břindy člena Hdu Slovan a jak se
říká mladost jest radost i tu si

nedala mladší dceruška Anniuka
radost ujiti vtdor torna že měh na-

stydlý krk col zajisté svědčí o ryze
českém smýšlení ctěné rodiny pana
Břindy a Aninka nám to podruhé

vynahradí 'Lásky bol' vlč'k na

piano zahrála Mařenka Čeikovs
dceruška našeho mistra A J Čejky
velmi úchvatné a nechá ae předvídat
že budoucnost česká v St Louisů
má dosti dobrých sil kdyby naše
české obecenstvo hudební umění do
vedlo oceniti a pozornost mu věno
valo V čísle 12 vyznamenali e
náS proslulý řiditel hudby p J Bo-

háček na housle a jeho dceruška el

Anna na piano jako praví umělci Z

plného erdce jim toho příjem V
čísle 15 zpěv klubu Srnft Č S P 8

byl velmi zdařile přednesen a hluč-

nou pochvalou odměněn 'Zuzančino
zastavenlčko' ee každému líbilo
proč netřeba se rozepisovati účin-

kovali pp N J Vorel A J Čejka a
V T Turecek a že to dosud dove-

dou obecenstvu ukázalí Dopiso
vateli jest líto že musí zavaditi o
naše české obecenstvo že nemá žád-

ného uznání by při zábavách po-

dobných si tvykío pořádku a tichosti
jako mezi společností Amerikánu
Neboť co jest plátno učení a namá-

hání sil účinkujících když hřmot a
rámus všecko umění a jemnocit všech

nástrojů jikož i zpévu ničí Nedi-

vím se nic že lid náš utíká do poza-
dí a atává ae nečinným v pracích
národních aneb konečně účinkuje
při spolcích Amerikánu atd Není
to ponejprv a proto jest třeba by ae
tomu zlozvyku učinil jednou konec
A2 na tuto pozaámku se zábava vy-

dařila znamenité obecenstvo se při

řOimnolovatl pořet členů vrchního
aoudu a krajských soudců £9141

proti 46577

Pro tmocnlnf snřrno aby mohl

řijmoiitl tákon povolující by t 1

eatin poroty melo právo vynéul
platný rofstidek v civilních přípa-
dech 73573 proti 89004
Pro třízení leleinlčnl komise 67

U4S proti 40597

Prooprávnlnlanmuby mohl tři
tovatl jioé úřady výkonné 602(6
proti 44063

Pro omoInCní ukládání školních
fondů Jiným ipůeobem nel doetvad
78447 proti 36119

Pro umožnění splynutí správy
okresní se správou mést metropolit
nich f jedno 59960 proti 47634

Pro oprávnění poulívání hlasová- -

oích atrojŮ při volbě 62303 proti
44370
Pro oprávnění podporování taklá

dání průmyslových távodú a podob

ných městy a townablpy 60479

proti 45669
Jak t toboto vysvitá oblrJeiy

všechny navržené opravy velké vět

iiny některé t nich vlce nel dvoj
násobné avšak proto přece jeit
otázkou sdali která oprav těch

bude probláéena ta přijatou Dle

dřívějších rothodnutt vrchního son-

da vyžadovala by oprava naát ústavy

nadpoloviční počet všech odevsd
oreb blaaú v té volbé Tak vyložil
aoud případy v kterýchž hlasovalo
ee o oprava ústavy na témž lístku
na kterém hlasovalo ae o úřadntky
Když by výklad ten platiti měl i pro
volbu minulou tedy by ovšem nebyl
žádný i oněch dodatků k ústavě při-

jat neber jak jsjíe jíl sdělili počet
všech při volbé odevzdaných blaso
vacích lístků obnáší přes 230000 a

pro oprava ústavy hlasovalo
málo více nel polovice všech voličů
Jsou však někteří již soudí žj vzdor
tomu a vzdor rothodnutt soudníma
dlužno považovat! většina těchto do
dstků ta přijaté jelikož mají prý se

počítali ponse jen lístky odevzdané
v otázce oDravv ústav v lelikož iak
známo byl tentokráte k tomu účelu

zcela jiný a zvláštní liatek Těchto
Ifatků odevzdáno bylo kol 125000 a

jestliže by tento poslednější výklad
došel potvrzeni vrchního soudu pak
by asi byly prošlými všechny opra
vy kteréž obdržely přes 62000 bl

Zprávy osobní

— Pan Pěchota uvědomělý rolník
te západní častě Salině Co přijel do

Omahy v ponpělí maje tu různé ik
ležitosti k vyřízení
— Pan J SkalskÝ zástUDce hum

časopisu Šotek v Cbicaio kteříž v

zájmu lišta po západů cestuje meškal
v Umaže koncem min týdne Libo-

val ai že lest a výsledky cesty avé

vzbledem k těm blabym demonrati

ckým časům dosti spokojen
—P L J Kudrna úřadník První

Nár Banky s Wahoo Neb meškal

tento týden na krátko v ntSem mi
stě
— Pan F J Srb z Dodge náš

tamější jednatel přijel do Omahy
před "posvícením" v záležitostech
obchodních i rodinných ale spě-

chal opět k domova aby mu kro-

can neušel
— Pan Ant Spilinek inámý sde

krajan který po několik roků byl
dílovedoucím ve šmeloovnách ve

Valardena v Mexiko nabažil se

toho blahobytu který přináší svo

bodni ražba stříbra a vrátil ae tase
do zemi kde panují nejlepší po-

měry pro člověka zejména pro
člověka pracujícího Četní jeho
přátelé Jsou potěšeni i toho že jest

opit mesi námi a ti kdo! posad
věří bludům střlbrařským mohou

se od niho ústně doividěti jak že

se to vlastni mi a tím blahobytem
mexickým
— Pan E J Kroupa bývalý

spolopracovnfk Nové Doby a v h

letech obchodní řiditel

týdenního vydání chicagského Hla-

satele přijel do Omahy na den dí-

kůvzdání Jak vyrozumíváme mi
se sliti redaktorem nového časopi-

su jeho! vydávání r Omaze je prý
obmýšleno Byli lidé v Omaze

kteří s neznaloati poměrů myslili
že je v Omaze místo pro více ne!

jeden časopis ale seznali že se

mýlili Kdyby viděli oo my vi-

děli a víme tedy by eesnali že v

Omase není mfato ani pro jeden

V5'

Teprve koncem týdne dokoníeno

bylo úplni sčítáni hlasA odmde-hýc-h

v minulé volb Ole toho ol-dr- lel

první a vrlitelS republikán
ký-- n tiket! loioflí hlsnkde!to

polftlnl ktrým byl p F J Hadi-l-

ib Irlel n#Jmenl jifčel právi
tak jtko poldn( i votitelA na tíkat!

Bryauovl V n4ld lijícím podává
m výkai poítti bUsu odevzdaných

pro jednotlivé preiidentské volit!:

Mnlxiutey (republikán)

Alb i iSurnbam Aobarn 101064

(íorge A 8 ward I038f 3

Huldmon Drsper Bloomřleld 103834
Albf-r-t C Foster Omaha 103019

Martin L Frics Arcadis 103739

Jcob K ll)'iti Liuítiln 103853

John L Mťllieely Minden 103304

Frank J HaJflek Wilbvr 100901

rrflmřrřm 102565

llrynn (demo-po- p)

NeU O Albert Saronville 115007

Jac Campbell Fallerton 115774

Fielden Hale Itattle Creek 115933

Mích Harrington 0'NiII 115999

St L Kastory z Milligan 111880

Fred Meta Omaha 115923

Oioí W Palm Lincoln 115817

Xitier Piasceki St Paul 114666

Průměrem 115625

1'ulmer (demokrat)

Jcsph Bruenig Humpbrey 2885

A S O idfrey Lincoln 2861
Willliam Griffin Hebron 2814

J A Kirk Culbertson 2734
Charles Nicolai Sargent 2758
Fred Rennard Oakland 2738

Alexander Scott Slromsburg 2761

Charles Tnrner Omaha 2766

Prurafrem

IitntUy (prob)
E II Agee Friejd 797

James K Line Pleasant Hill 769

A Luth Columbua 709

Thomas W MaiUw Omaha 753

J S Miller Itipublican City 763

D L Pound Inman 703

A P Seymour Uoadilla 696

Lem J Smith Lincoln 718

Průměrem 738

Levering (oat proh)
O H Bebee Minden 1243
C L Carpenter Creighton 1193

S M Cozad Malcolm 1186
John F Helin Omaba 1219

D WC Huntington Lincoln 1185
C Lcwensteio Nebraska Cy 1171

N S Lowrie 0'Neill 1179

Mary E Rockwell Weeping
Water 1174

Proměřena Iti96

Mnchett (socialista)

II S Aley Lincoln 182

Charles E Baker Omaha 186

Aogust Beeman Omaha 176

Tbom M Conwaj S Omaha 133

John C Curtia So Omaha 166

William H Danielu Omaha 166

Fred Teickmeir Boelas 146

John W Uosngst Omaha 167

Průměrem 172

Z výkazu tohoto vyavítá že repo-bliká- né

tiskali aa 16000 hlasft proti
roku 1892 kdy odevtdali 86000

Populisté tehdy měli 82000 demo-

kraté 24000 a prohibiati 4800 Po-pulis-
té

a demokraty měli v r 1892
106000 hlasu a přibylo jim tedy
9000 proti 16000 přistouplých k re-

publikánům
Pro oprava ústavy odevzdány byly

následující počty hlasů:
Pro rozmnoženi počta členů vrch-nlh- o

soudu 84579 proti 37896

Pro upraveni služného členů vrch
nlhosoadua krajských eoudcŮ 61-1- 19

proti 48533

Pro opravení elulnéb') úřadníkft
atátnicb 5949 proti 47611
Pro zmocnění sněmu abv mohl

ařizovat podřízené soudy dle potřeby
OUU5M prOll €7577

'in

i

i

- '_ i
ta ktervcbi okolnosti prř neraa T-

uložil
— 7j pozemkového úřadu v Lincoln

učiněn byl dotaz do Washingtonu

jakým spůsobem zakročeno býti má

proti osadníkům Otoe a Missouri re

servace bekretar francia připravuje
potřebné nařízení kteréž v prvních
dnech tohoto týdne vydáno bude k

poučení jak dotýčných úředníků tak
též i osadníků Jak se podobá osad-

níci hodlají se bránit! všemožnými

spfiaoby uby nepozbyli pozemky na
nichž nyní již po deset roků bydlí
ale za kteréž zaplatit! se zdráhají
— Tento týden má dojít! ku přelí

čení žaloby proti bývalému inspektoru
na olej Frank Hiltonovi který byl
žalován že se nevypořádal zadržev za

sebou 15622 z příjmu Žaloba proti
němu zní však na 11272847 jelikož ve

vydání nalézá se asi $7000 na kteréž

nejsou náležité kvitance llilton hodlá

hájit! se na tom základě že prý zákon

dle něhož do úřadu ustanoven byl

jest neústavním že totiž sněm neměl

právo úřad ten zřizovati Je to
ovšem prapodivný spúsob hájení se

když dříve úřad přijal a služné z něho

vyplývající přijímal

— Vrchní soud vynesl před několl

ka týdny důležitý rozsudek týkající se

stavebních a půjčovních čili výpomoc-nýc- h

spolků Jelikož každý takřka

zaujat politikou nevěnovalo se roz

sudku tomu náležité pozornost' Soud
rozhodnul že zákon kterýmž povolo
váno jest spolkům těm brát! vyšší

úroky aneb prémie není neústavním

nýbrž v platnosti a proto požadování

prémie že není lichvou Před tím

rozhodlo několik krajských soudců

zejména v Plattsmouth a ve Schuyler
že spůsob jakým spolky ty obchod

vedou jest lichvářstvím
— Holohlaví občané v Holdredge

nechali se nějakému podvodníku ní
ležiti napálit Přijel tam onehdy
a tvrdil že má lék neklamný jímž

spůsobí se zrůst vlasů Prodával lék

za 115 botově tři láhve neb za ftVtfOO

k čekání na rok se zárukou že splní
se co se od něho slibuje Skoro vši

chnl polohlaví koupili si lék za hotové

a teprve když podvodník zmizel pře
svědíill se že společnost kterou

předstíral zastupovat! vůbec na světě
není

Bouře a vánice kteráž panovala
ve všech státech severně od Nebrasky
od Minnesoty ai k Montaně neušetři
la an! nás V den před díkůvzdáním

právo donutiti dráho aby přep
slila jí majetek svůj k účelům sou

kromým

— V neděli večer postřeli sm

leine ava nosí rcnonieiaiovi y

stáří 15 a 17 roků farmě ra Owen

Ilutcbingse bydlícího bifle Silver

Creek kdy! tento v maštali křiv

dojil Pak vnikli do stavení a bro
žili tastřelením té! paní Ilatchin
sovó která však na půdě se skryla

Mladí lotři přehledali celé sUvení
a nalétli asi 12000 na hotovost
které! odnesli Po jejích odchoilu

tpůsobila paní Ilutchingsovi po
křik a lotři byli tatčeni Přitnali
se k vini a ta příčina udávali že

jim byl Ilutehings něco dlužen
Postřelili jej do hlavy t brokovnice
a jest malá naděje že by se vy-tdra-

— Ze Suroner nim piáe pan F
Krula o bouři kteri okolí ono po-

stihla a předchitela vánici a třeskutý
mráz který se pak dostavil: Dne

25 listopadu rozpoutala ae děsná

vichřice nad naším okolím Blesk
stihal blesk a tpflsobil mnó valnou
škodu Ji měl kontraktem stavba

hudbě p J Boháčka bavilo jedlo a

pilo až do 5 hodiny ranní Bratří
jižto byli na výboru ať na jakém-
koliv a zvlážté v (bor cořádalfef P
Jirauch J Šiška M Weil J Benda
a A J Uejfca obzvláště lakož vi
chni účinkující zaslouží ta jich práci
namáhaní vřel? dik Zpravodaj

Náhli změna teploty v podzimu
prinááí s sebou kašel a nachlazení

Užívejte Pr Augusta Kfpnitra ham
burské prsní trii kdykoliv neduhem

takovým jste postižení


