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Odp 1 Domovina v cení ne
VÍe než plotní a maj' lek movitý

patíf manželce ostatní majetek
podědí dítky a není-- Iřth tedy

příbuzní zemřelého a když pří
buznýclt není ledy manželka i
Když by zemřelý žádný majetek
neměl tedy ovšem nemftŽe Žádné-

mu ho odkázali ani nemftn niko-

mu připadnout i něco co není

KdyŽ by měla manželka majetek
psaný na nvé jméno tedy mrt na
tom nic nemění I po Rmrti manže
la zůstává ovšem majetek psaný
na její jméno a ona mfile jej ti

aneb po nmrti své odká-

zat! komu se jí líbí 3 Když by

jej podědil neplnoletý tedy musí
míli poručníka kterýž pro nČho

majetek drží do jeho plnoletí a

pak mu jej odevzdá Když dě-

dic dosáhl plnoletosti a byl mu

majetek na základě poslední vfile

pozůstalostním soudem přiřknut
má ovšem právo majetek prodat
tak jako by ho byl nabyl jiným

způsobem 4 Musí si dát vysta-

vit dced tak jako když kupuje
majetek jiný však ale dříve se
musí přesvědčit jestli dědic již

pozůstalostním soudem za dědice
uznán byl a tím právo ku prodeji

majetku nabyl

Z NAŠEHO MĚSTA

— V úterý o polednách skon-

čeno úřadní sčítání hlasů v po-

slední volbč v okresu našem ode-

vzdaných a výsledek téhož jest
následovním:

Všech hlasů odevzdáno v okre-

su 18762
Pro dluhopisy výstavní ode-

vzdáno 12252 proti 3707 a

prázdných lístků bylo 1502
Pro dluhopisy na vyplacení roz

sudků proti okresu odevzdáno

12051 proti 3749 a prázdných
lístků bylo I467

Oboje dluhopisy tudíž slušnou

vitšinou prošly a zápisníku okres-

nímu nařízeno konkurs na odebrá-

ní jich vypsati
Pro jednotlivé kandidáty ode-

vzdáno hlasů následovní:

Za soudce nejvyššího soudu: A

M Post rep 9690 John J Sul- -

livan fusionista 7974 D M

Strong proh 101 a Warren

Switzler nár dem 175
Za řiditele university: C W

Kaley rep 9692 John N Dry- -

den rep 9505 E Von Forrell
fus 7433 Geo F Kenower íus

7351 pí Spurlock proh 125
D L Whitney proh jol J

Sterling Morton nár dem 221

a J S Lcas nár dem 122

Za šeriía: John W McDonald

rep 10510 Thos Hoctor íus

7689
Za soudce: Irving F Baxter

rep 10002 w A Anderson
fus 7762
Za zápisníka: D M Haverly

rep 10034 M II Redfield íus

7796
Za pokladníka: Geo Heimrod

rep 10074 Frank B Hibbard

fus 7800
Za listovního: T S Crocker

řep 9992 E James fus 7662

Za koronera: N B Swanson

rep 9823 H C Whceler fus

7892
Za školdozorce: E J Bodwell

rep 9995 W W Elliott fus

76i5- -

Za mířiče: Geo McBride rep
9948 E T Youngíeld fus

7602
Za komisaře 1 distriktu: A C

Harte rep 2705 Frank J Ka

špar fus 1810

Za smírčí soudce a konstébly v

místi našem zvoleni jak dříve

již jsme oznámili vesmís repu
blikáni

— V Dellone hotelu zemřel ni

kdy mezi 12 hodinou v pondilí v

noci a 7 hodinou v úterý večer

pojišťující jednatel A P Hale a
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MAIM IANI Nebr Při mi

milé vl tí byl jsem v domoví
svftu Priitio "clialicngován" In

Hojiejii oprávněným Vfiličem ne-

maje v Ilruno domova Podotý-
kám h jsem zaméfitnán co ko-

lektor pro firmu Clu rney k Kavan
v North 15'IhI po minulých nřko-li- k

týďiň jsem tly na cestách
však domovem mým jest Ilruno
kdež jsem delU lan přebýval a

kdež posud mám nřco avých včcí

A co k domovu svému ne tam hlá-

sím Prosím sdčlte v Ilovornč
zdali mři kdo právo mne challem

Kovat F J Vaniček

() Právo k challengování
má každý volič kdykoliv má pří-

činu domnívali fte Že ten kdo hla-

sovat i obmýšlí není oprávněným
voličem a proto mčl onen volič

právo Vás chalkngovat a přesvčd-či- t

se zdali skuteční oprávně-
ným voličem jste Ovšem že za
tč-t- okolností jak uvádíte jste
dojista mohl dokázat že voličem

jste a že bylo Vám dovoleno hlas

svftj odevzdali Každý jest oprá-vnČ- n

ku hlasování ve svém domo-

ví a domovem jeho jest to místo

kteréž jest trvalým jeho bydli- -

řtČír byť by i na čas z ního vzdá-

len byl Tak ku příkladu Wm

McKinley bude Čtyry roky ve

Washingtone avšak to není jeho
domovem trvalým a nemíl by prá
va tam hlasovat! kdyby se tam

vůbec nčjaké volby odbývaly Je-

ho domovem jest Canton Ohio a

jen tam má právo hlasovací Když
se někdo ze svého domova vzdálí

avšak ne v úmyslu trvale se nikde

jinde usaditi nýbrž hodlá se tam

opčt vrátiti a považuje to za svůj
domov pro budoucnost tedy má

právo tam a nikde jinde hlasovati

AMES Nebr Prosím sdílte
zdali jest Vám známo ohlední
Union Pacific společnosti jestli ti

co mají od ní koupené pozemky a

nereají je posud doplacené budou

mít nčjaké opletání následkem je

jího úpadku Váš odbčratel

Qtlp Nikoliv nikdo se nemu

sí obávati Nová společnost pře-

vzala všechny závazky a povin
nosti a dojista že je splní

CiKOSS Ne br Četli jsme zprá
vu v Pokroku Západu před nija-

kým časem že osoba která zabra-

la domovinu před rokem 1889 a

zároveň jí vyplatila po $125 akr

před zmínčným rokem Že má prá-

vo na dalších 160 akru Pruďte

tak laskav a sdělte nám jestli
jsme té zpráví dobře porozumíli
a velice se nám zavdíČíte

Dva odbíratelé

Odp V tom jest nijaký omyl
a pochybujeme Že níco takového v

časopise našem stálo Zákon do

tyčný zní: "Odstavec 2 Ze

kdokoliv jenž dosud nedocílil

práva majetnickčho (has not here- -

toíore períected title) ku pozemku

kterýž zaujal podle homesteadního
zákona muže zaujmouti domovi

nu" atd Jelikož ten kdo původ-

ní zaujmul na domovinu a zmínil

jí pak v preemption a pozemek

vyplatil docílil práva majetnické- -

ho k pozemku tak zaujatému ne

vztahuje se na ního onen zákon
ze dne 2 března a nemá práva
podruhé domovinu zaujmouti To

jest jak my zákonu tomu rozumí
me

EUDELL Nebr Prosím sdilte
Hovorní jeli možno jak zní

zákon: 1 Když muž zemře a ne- -

udílá poslední vftli komu patří
majetek 2 Když manželka zemře-

lého míla dced na své jméno
máli ona právo ten pozemek ni-

komu odporučit aneb prodati 3

Když odporučí svému vnuku a on

jtŠtč nebyl plnoletý máli on prá-

vo kdyŽ dospěje do plnoletí ten

pozemek prodat neb ne 4 Když

by níkdo chtřl ten pozemek kou-

pit jak a co má Činit aby si ho
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FR CUBA
OESKÝ PRÁVNÍK

VE SCIIUYLEK - - NEBR

Vede právní pře při všech sou-

dech v kterékoliv části státu a po-

slouží právní radou ve všech pří-

padech Pečuje bedliví a osobní
o všechny záležitosti mu svířené

Refkkknck: Bankovní dum F

Foldy Adresujte: Fr Cuba

Schuyler Neb

IXiik ti Vižkn
Krásné dva litorafované obray

Íiředta vujíi
( řcké velikány Jln-a- a

ixxikí e pro spolkové a veřejné
míMnokti jako! i pro rodiny iniine
aynl na klad IVmIívíme je oba o
f100 aneb co rentii k l'k Západu za

Omaha Neb

UokolnouL fa liberální nabídka tato
Kártikou tdh

úrok z téhož nyní jíž I500 ple-sáhují-

odpuštěn byl a dle všeho
bude nabídka tato přijata

— Nebudc-l- i městu učinina žá-

dná výhodnější nabídka jest
že stanice a vězení

policejní přistěhovány budou do
starého Krugova pivovaru na 10

a Jackson ul Majitel nabízí se

budovu k účelům policejním ná-

kladem vlastním upraviti — mí-

sto opatřilo by pouze jen ocelo-

vou konstrukci cel — a požaduje
měsíční nájemné v obnosu $200

Jelikož v budovi bylo by zároveň
i dosti místa pro stanici hasič-

skou mohlo by se tím zároveň
ušetřili nájemné v obnosu íxoo
jež jinde se platí a tak mílo by
místo stanicí policejní při polo-
vičním nájemném než doposud
za místnosti horší platí
— Maršál Gallagher obdržel

ve středu ze San Franciska dopis
od právníka A Craiga v kterémž
tázán jest o podání nijakých po-

drobnějších zpráv o jistém Janu
Masopustovi který? před časem v

mčsti našem usazen byl Maso-

pust zemřel prý před nijakým ča-

sem v San Francisku a zanechal
prý za sebou v jedné z tamních
bank hezkých pár dolarů a jelikož
doposud Žádný příbuzný se ne-

přihlásil nalézají se peníze ony
dosud na bance Právník onen

by rád příbuzné zemřelého vypá-

tral aby pozůstalost vyřízena
býti mohla

— V úterý večer zatčen byl
zedník Conrad Beck bydlící na

27 a Spaulding ave na vážnou
obžalobu a sice obvinin je svými
dvěma dcerami z krvesmilství —
Beck co nejrozhodněji vinu svou

popírá a tvrdí že prý obžaloba

dotyčná jest pouhým výsledkem
různic mezi ním a rodinou jeho
po delší již dobu panujících
— Inženýři dráh U P a B &

M odbývali v úterý poradu s

městským inženýrem vzhledem
k zamýšleným opravám neb pře-stav- bi

viaduktu na 16 ul a oba
shodovali se v odporučení aby
viadukt prozatím jen důkladní

opraven byl Oprava míla býti
důkladnou tak aby viadukt rok
neb dva vydržeti mohl načež by

teprve ku stavbč nového přikro-
čeno bylo

— Mayor Moorcs nařídil ve

středu propuštiní dozorce R W

Gibsona jehožto povinností po

minulých 18 mfsíců bylo za $70
měsíční dohlížeti na ony vizní
kteří policejním soudcem k práci

pouliční odsouzeni byli Mayo-ro- vi

zdá se býti vydání toto úplně

zbytečným neboť sotva kdy více

než tři nanejvýše čtyři vízňové

na ulici pracují a k vůli tím prý

sc nevyplatí tak značnou částku

z pokladny místské vyhazovati

— Včera k polednímu skonal

náhle následkem vady srdeční

smírčí soudce Charles Brandcs

76 roků starý kterýž úřad onen

po 20 roků zastával Smrtí za-

stižen byl ve své úřadovni a to v

okamžiku když do zápisků soud-

ních položku nějakou zanášel

Kilinrr ti (' liínghiímpton N V JI
naleA ne v tomto liste je dostutelnoii

žitím přílišné dávky prostředků
uspávačích Hale přišel do hote-

lu v pondělí v noci a odebral se
ihned do svého pokoje a když v

úterý ani k večeři nepřicházel
bylo na dvéře jeho klepáno a

když se neozýval tu dvéře vypá- -

čeny a vychladlá již mrtvola jeho
na lůžku nalezena Z rozepsané-
ho dopisu na stole ležícího a jed-

nomu příteli svědčícího vysvítalo
zřejmč Že Hale po nijakou dobu

již bezsenností trpči a že zvlášti
téhož večera značnou dávku chlo-rál- u

požil — Hale pochází z Du-buq- uc

kdež rodina jeho dosud se

zdržuje

— Přijme se hned dobrý uze-

nářský pomocník Dobrá mzda
a stálé místo Hlaste se u V F
Kuncla 1244 So 13 St Omaha

Nebr DT— T-- i

— V zdejším soudč spolkovém

projednáván bude v příštích
dnech zajímavý soud a sice bude
to žaloba organizace Novodobých
Dřevařů Amerických proti Union
National bance v kteréž o částku

52726933 se jedná Soud tento
vzniknul z úpadu banky v Grand
Island v kteréž původní poklad
ník organizace té D C Zink
částku výše uvedenou uloženou

mil Když Zink se dozvídíl že

finanční stav banky klesá chtil
peníze ony vyzvednouti a upoko-

jil se teprve tenkráte kdyŽ mu

pokladníkem banky té ukázána
ztvrzenka Že peníze ony na účet

jeho v omažské Union National
bance uloženy byly Když však

banka v Grand Island úpadek uči-

nila odmítla banka omažská vy-

placení částky té a vymlouvala se

tím Že prý ve skutečnosti na účet

Zinká žádných peníz neobdržela
a že ztvrzenku onu vystavila prý
jediní proto aby bance grand- -

islandské obchodnímu to svému

spojenci v tísni vypomohla Ta-

kovéto obchodní transakci nechce
však organizace ona rozumiti a

proto nyní banku žaluje

— Místské radí učinina byla
ve středu nabídka na vyrovnání
rozsudku proti místu vydaného a

dle všeho bude táž přijata Jak
známo uložena byla r 1891 ra-

dou mistskou uhlířům daň živno-

stenská v obnosu #100 roční a

obnos tento pod protestem od 24
firem zaplacen Když pak ordi-

nance dotyčná soudem za neústav-n- í

prohlášena požadováno navrá-

cení peníz zaplacených a když
tak neučiníno tu místo žalováno
a v listopadu 1895 proti místu
rozsudek na $310370 vydán
Místu nyní učinina nabídka že

firmy uhlířské spokojí se s původ-
ním obnosem rozsudku tak že by
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