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Spor o pozůstalost II Claussenia

koaského konsula v Cbicsgu jen

vid1® ustanovení zákona Claussenius

dědicem syna Edwarda opomenuv
ostatních dítek i prvého i druhého
manžeUtví Pozůstalí ovsem proti
tomu protestovali a soud uznal nyní

jejich nároky
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Páni radní v obžalobě
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guvernéra zasiava kteráž za učel
měla prohláSení úNdu mayorského
za uprázdněný rozhodnuta byla v

sobotu soudem obvodním ve pro- -
spěch obžalovaného pina mayora a
to na základě Čistě technickém Ža--
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guvernér úřad avůj nastoupil O
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Jen nejvyíáíra návladním státním

podána býtí můžu Z rozsudku ozná--
meno odvo ání k nttSSfmn „1

státnímu

DAleiité a zajímavé rozhodnuti

učiněno bylo v sobotu nejvylsím ná
vladuím polkovým ve případě kle--

oaborem f 1
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la Rozpočet a různými změnami

konečné o 12 bod noční kdy

V sněmovně poslancfl byl pátek

prvým Z pcledních oněsb šest dnft

tasedání v kterýchž obyčejný pořá
dek jednací suspendován est a

víecbny předlohy nárby většinou
dvoutřetinovou přijímány býti mo

hou a počátek ve směru tom učiněn

přijetím resoluce na avolání meziná- -

rodní konference pecřžnf kterýžto I

návrh 279 proti 3 blasilm přijat Dá- -
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smírčího soudu pro viechny spory kd2 k němu křiJák Msrblebead te
mezi společnostmi železničními a připojí Zároveň oznámeno že ve-- a

zřízenci a předicha kterouž zabrá- - eDÍ "věřeno bude vysokému úřada'
něo býtt má přívoz padélacého čaje--

Zasedání odročeno po 5 hodině V

sobotu po pětihodinové prudaé de
baié přijitá 142 proti 51 blasa před--
loba zákona kterýmž pokoutní pro
dej lístků železničních v cenách ani--

žených zakazován býti mi V dalším

jednání přijata celá řada předloh
M M n A V ilnlkttl Aal m tm 1 Ifll!_ V I

A 7 Virdáváno dráhám právo položení koleií
I

různým reservacemi indiánským a

zasedání po 5 hod odpol odročeno '


