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však bylo přeoe některým přílišné [dne předlohami Jeat předloh kleobchází i při zavřených dveřích ae nlcké společnosti navrženo přijetí

předlohy ukládající půl procent
daně i hrubého příjmu Předseda
v senátu oinámll le lo komlsw

která má napočítali dosti hlasů pro
dstavnl dodatek rozmnolnjfií počet
soudců ať Jich bylo dost vrlono v

minulé volbě aneb ne svolil sen

tory Canaday Hykes Heapy — V

sobolu bylo Jednáno o předlott
kterou! opraven býti má zákon ny-

nější o zavodňování I!ěhm dbly
bylo veřejně vytýkáno ! zákon

trn upraven býti má v tájmu Jisló

osoby která! bude příštím komisa-

řem aavodnovacfm a !o tedy nepod-

nikají ae opravy snad z uznané po-

třeby aneb ku prospěchu obecnosti

Delší debata rotpředl ae o návrhu

podaném senátorem Morphy aby

vyšetřeno bylo co Jest pravdy na

zprávě uveřejněné v Ilee ie karba

níci omalštt a aonth omalští slolili
13000 za tím účrlm aby docílili

odvolání nynějšího zákona proti
karbanu a ustanovení mírnějších
trestů a pokut Přijatí návrhu

opírali se někteří ze senátorů zvlá-

ště senátor Howell z Omahy který!
hodlá býti demokratickým kandidá-

tem pro úřad mayorství a spoléhá
na vliy karbinfka a jejich pomoc

při volbě Tél kollega Jeho sená-

tor Kansom odporoval vyšetřování

nepochybně že z příčin dobrých
Do vyšetřovacího výboru zvoleni

byli senátoři Morphy z (Jago
Richard a Uutler a Osborne z Paw

nee

V pondělí projednal aenát něko-

lik předloh v posledním čtení a

sice přijal předlohu povolující ná

Ze lUtnlho kipltola

V polovici minulého týdne vy
prltlt zákonnltá lhůt kterou

Členové snima Joa placeni všk
pro všeobecnost nevykoo! anšm 1

posad nlíebo Dii té áoj přijal
všeho viade 11 pfIIob I niohl

skoro všechny jnoa fiplnfi stranní
eké Jko charter pro Omaha Mn-ool- o

předloh z účelem zfalšováni

vý1lkft minulé volby předloha

pro volnoa ralbu stříbra t podobní
Jtdinoa výminka sssd tvoři před
loby Jimll ! plni povolili své

slaloé Ovšem !e ttěktcré projed-

nány v Jedné I druhé sněmovně

avšak bvrch a avedený počet Jt
vle oo do polovice rainalého týdne

bylo předloh Je! platnosti nabyly
vobledatom předstihl mém vše-chn- y

dřívější Sněm ovšem odbý-

vá posad zasedání odbývali bude

Jeli a týJeo neb dva avšak ta
ten oaa nehodou členové1 Jeho do-ativa-

li

ladného plata od alšta Ne

poobybné !e i to budou hledét na

braditi a karbaníka korporací a

Jiných interesentů

Náš aUtnl sněm krátí ai čas po-kat-
y

o napravováni chyb které!

činí Oviem Jaou to pouze Jen

některé nejbrobšl chyby o Jichž

napravení ae usiluje a jiohi by ne-

bylo kdyby sněm Jen poněkud
obezřetně Jednal Tak v úterý po
několika bodio Jednáno o vtělí i no-
va v úvaho prošlé Ji! předlohy po-

volá jící t20000 na stavbu dormitáře

při škole v Pera
Předloha ta byla Jak Jame minu

le adélili přijata a to spůsobem

podloudným a činřn byl návrh aby

viata byla tnovu v úvaho Po

dělil debatě" byl návrh přijat při

jetí předlohy odvoláno a tato dána
na všeobecný aeinam k budoucíma

projednání Následující předlohy

byly v třetím čtení přijaty: Před-

loha lakaxujtof zástupcům pojišťo-

vacích společností apolčovati ae ca

účelem udržování cen pojistného
Předloha podrobující expresní te-

legrafní a telefonické společnosti
komiei želetniční Předloha opra-

vující aákoo o zavodňování v tom

smyala !e voda vzat a jedné řeky
k účelftm savodfiovaclm nem&ie

býti avedena do Teky jiné bea avo

lení majitel & pote niko podle tako-

vé řeky kteří by rozvodněním

mohli ikodu utrpěti Vtato pak
v jednání jeitfi aai tacet předloh v

očekávání že promrakány budou

bea debat oprav a uvažování ale

jelikož ahledány velice vadnými

muaely býti odkátány zpét výboru
k opravé Též pí i jata v ten den

íeště předloha kterouž uzákoněno

(ro véřitalom Jimi majetei prodán
byl pro dlob dává ae rok čaaa po

vypršeni doby ostarevené k zasta

vení roiaudka ku nabytí majetku

iiirpět Té! prošl předloh foišb

řujít ( práv státního zástupce aby

vydatněji stihali mohl ipronevlřilé
úřadníky V plenárním zasedáni

projednáván byl předloha pro
rfltné nároky mezi kterou! byl I

pololk tiooo na výlohy vyloočenf

zvtletýcb poslanců s Doaglas
co inty a dosazeni na Jejich mlat

nezvedených líylo sice protestová-
no ! výloha ta Jest přespřílíŠnoo
avšak přes protest odporučena k

přijetí Hněmovn odročit se !

k pondělku
Komise která sněmem svolen

byli za účelem napočítáni potřeb-
ného počin hlasů pto dodatek

ústavní vztahujíc! at n vrobnf

soud vtala si ka pomoci všechoy

členy komise dřívější započal
hned s další prácí To se rosami

e nová komise členové sněmo

sou pohými jen diváky kdelto ko

mise dřívější jest tou vlastni komi- -

f která v čítání po dřívějším apů- -

obu pokračuj-
- lak jako dříve

V sněmovně poslanecké Jednáno
v setení plenárním a připravovány

předlohy ku třetíma čtení Z těch

nejdůleiitější jest předloha volební

kterou navrhuje ae směn v Kat-

kách hlasovacích a sice aby na

ednom listě tištěny byly lístky
všech stran každý co celek o sobě

tak aby volič jedním křížkem mobl

lafovati pro celý lístek strany
aneb křížkem u některého jména
mohl učiniti výminku V týž den

guvernér zaslal sněmovně poselství

kterým upozorňuje že charter pio
město Omahu je plo vad a Jedna a

nich že jet že by místo nemohlo

rodloužiti žádné upiay jež byly
y splatný a které by zaplatit! ne

mohlo i navrhuje přijetí potřebné

opravy v tom smyslu
Již po nějakou dobu proslýchalo

8' že bývaly státní pokladník Bart

ley půjčil navrženci republikánské-

mu pro týž úřad minulého podzimu

Caseymu kolen $30000 na vydohy

minulé kampaně Jisto jest že

Casey novým rokem propuštěn byl s

banku jehož byl předsedou a nalézá

se nyní v Cbicsgu a různé okolnosti

nasvědčují tomu že pověst nepostrá
dá podstaty Tam by tedy byl
část peněz která se Barlleyma nedo--

tává I3rtley posad je na svobodě

ač máme populiatickébo guvernéra a

návladniho a jeho zlodějstvf Je 3 mě-

síce na jevě

Sídlo špatného zdraví nejčastěji
nalézá se v játrech Neduh jater jest
původem mnoha temoof Dr Augu-st- a

Koenigt hamburské kapky účin-

kují znamenitě na játra a přivedou
ústrojí jejich do pořádku

Nyní jest vhodná doba

ku koupi přeplavních lístků v plsár_
ně Burlini?tonakó dráhy — Všechny
linie — Pamatujte si číslo 1502 Far
nsra ul Omaha 33-- 6

7 Praze imitx Cfl Ji
je nyní česká lékárna

kntea Uklrnlk

má tam na skladě všechny byliny ko

Hnky všelijaké thé kapky olejlčky

ifávičky prášky mastě náplastě
(flastry) vodičky pilulky zkrátka vše

co do lékárny patří Připravují té'
rozličné mazání pro lidské neduhy

léčebniuy pro domácí zvířata a vět-

ším dílem trefím vidy na to pravé
Léků Severovýcha jiných t z patent-oíc- h

mám téi hojný výběr jako! '
barvy štětce olej na barvení 1 na stro- -

e zkrátka vše co v lékárné mívají
Zvláště velkou zásobu mám všech vé

zkracovaní parlamentárnfuh práv

odepřeli přijmutí toho ilí proti 87

hlasům V iřotfm čtení prošla to-

ho dne řad předloh metl nimi!

byl rozpočet všeobecný I rozpočet

pro rňmé nároky Té! prošly

předlohy uznávající záruky ruói-lelskýc- h

apolečnoati pro pokladní-

ky okresní i státního a ustanovují-c- í

!e poplatek fit ručitelství to

plaoen býti má z peníz ohrcných
Té! předloha povolující svolení ko-

mise obecných prací pro měafečk

a města druhé třídy o ftooo neb ví-

ce obyvatelů byl přijata čím! si

slavná sněmovna dala notný pohla
vek Charterem města Omany

která! má píe 12S0OO obyvatelů
irušena komise obecných prací
Pro tolik obyvatelů podle nevy

tpytatelné stranické mmdrosli pá
nů tiopulistft není komÍKe obec

ných prací aapotřeby al vesnice)

o &0OO obyvatelích musí takovou

komii mlt! To je spravedlnost a

moudrost populi-tick- á Dvě před

lohy senátu byly ti! v tomto zase-

dání přijaty a podpisem guvernéra
staniu se zákonem a sice předloha

vyžadující na margeč na majetek

movitý (chatllo inortgige) podpis

manželky a předloha nařizující spo
cčnoitem pouličních dráh aby

opatřily platformy vozů svých

vestibuly lak aby řídicí chráněni

byli před krutostí a nepohodlím

počasí — Ve středa slavná sně-

movna milostivě dovolila aby se

okresy našeho s'átn mohly podíle
li na výntavé tratiHrnÍMHÍsnippskét

kteráž se bude v Ornáte na přesrk
odbývali Ostatek času tráven v

jednání plenárním a mnohé předlo-

hy pošinuty ku třetímu čtení
V úterý oznámil guvernér

Hol-com- b

novou komisi policejní pro
místo Lincoln Jak známo byla
vložena moc tato do rukou guver
néra proto aby komiso byla ne

strandá a z té příčiny guvernér
Holcomb jmenoval pro Omahu dva

demokraty jednoho populistu a

jednoho stříbraře ale ani jednoho

republikána ač republikáné jsoc u

většině Jinak vsak zacnovai se

vůči Lincolnu kdo! komise jast
tříčlenná a guvernér navrhnul jed
noho republikána jednoho demo

krata a jednoho populistu

V sněmovno poslanecké výbor pře

sívací navrhnul předsevzetí níkolika

předloh ale sněmovna dvěma třeli

nami InafcO odepřela tak učinili a

projednávala různé předlohy vseiení

plenárním Mezi přijatými předlo

bami toho dne jest předloha zákona

souvisícího a ustanovováním nestraň- -

ných přísedících a zápisníků k volbě

Též přijata předloha k předsevzetí

přečítání hlasů vržených v minulé

volbě pro dodilek vztahující se na

Dočet Členů vrchního soudu Podle

předlohy této bude počítali sněnior

ní výbor cám a sice nebude připuštěn
k němu žádný republikán aby ne

mobl prozradili co o šeru každému

jest zřejujo a patrno totiž obmýšlené
falefinó čítanf
V Bněmovně poslanecké oznámi

předseda v pátek žo do výbora

který má napočítali dost hlasů pro
dodatek k ústavě vztahující se na

vrchní soud ustanovil následujíc

členy: Dobson z Fillmore Geides

z Richardson Fernow a Adania a

Loomia z Uutler vesměs populUty
a za důvod proč žádný republikán
ustanoven není uváděl že prý repu
blikáné čítání hlasů překáží a sdud

ní cestou překážky mu kladli Toť

se rozumí K tomu účeli ku které

mu komise svolena byla nemohou

republikány upotřebili neboť tito
mohli by zase povcděti pravdu

jako učinil člen první komise Hed

lund Několik členů jako Win

slow a (tosper a Roddy z Otoo

arbaní Dále jest ijillfino Is
klerk Howellňv známý párník
ouia J Pialtl dod%l předloha se

nátora Millerovi se ládostí Howell

aby jí v senátu navrhnul a jisto
csl !e staral ae o předloha Howell

ve výbora jemal odkáiána byla
o delší debatě usnesl ae aenát

oládati předloha od sněmovny

zpét Druhá delší debata ve stře-

da byl o povolení založení nového

ústava učitelského Máme ve slá

tá poaie jeden ústav takový v Pě

ti sněmovnou poslaneckou pro-
-

II předloh povolující zlo!elil
ústava druhého v nepatrném mě

stečku Haotla které! nemá ani

dobré železniční spojení aoi! vfl- -

beo jaký dli vod proč by ústav ti
kový právě tam tříten býti měl

Té! městečko York uchátelo ae o

ústav podobný a příznivci obou

míst dohodli ae o společné spolu- -

působení vlak podělil debaté odě
al jim senát čára přes počet a 16

hlasy proti 11 usnesl se všechny

návrhy na založení nových ústavu

učitelských odloliii na neurčito
co! jest ovšem totožným se zamít

nutím
V senáta ve čtvrtek přijata byla

předloha sněmovny kteráž prohla- -

uje okradení hrobu o mrtvolu za

zločin a podrobuje jej trestá kázni- -

ce vainy caa ziraven dví pas v

setení plenárním projednáváním
ředloh a připravováním jich ku

konečnému přijetí Jak to vlastně

v naší opravní legis!atoře letos do

ad i prozradil jeden z člena vět-in- y

aenátor Raoaom který mezi

lebatou o jedné z předloh pravil:

"Kdyby ta smečka venkovoí ne-

strkala prsty do našeho díla mohl

by aněm ae odročili Jeho práce

ývala by ji! dávno akončena Ale

ta mašina venkovní honí legialatu- -

ru jak jest jí libo Zdržuje před

oby rozpočtové tak aby nám za

bránila skoočiti práci avoo pokud

by její plány nebyly provedeny
Pokud tato smečka vládne naší

egislaturou máme dosti času k

opravování zákonu" Opakujeme
že toto jsou slova jednoho ze se-

nátorů který pracuje s vitáinou a

ví dojiata o čem mluví To po

tvrzuje oo jsme již několikráte

připomenou že snem letošní ovlá

dán jest větší měrou ringem a to

h ršlra a neavědomitějím ringem
nežli kttrý ze snímů předešlých
ani minulý nevyjímaje Že tato

smečka ve vášnivosti avé počíná ai

bez příčiny nepřátelsky proti Oma

ze též jsme již několikráte zazna-

menali a dfikazu toho podal popu-liat-
a

Felt z Keith v této schůzi

který roeti debatou zpupné vykřikl:
"Viak my dostaneme příležitost
Omaha ještě seknouti" Když by

ly r&zné předlohy připraveny k

přijmutí přijaty byly pak ještě

následující: Předloha zrušující zá

kon na hubení ruského bodláku

kteráž dříve již sněmovnou přijata

byla a tedy pouze jen podpisu gu

vernéra vyžaduje Předloha naři

zuifoí vydavatelům školních knih

aby vydržovali skladiště v Lincoln

To jeat ovšem moudřejším nežli

aby bylo v ncjvétšfm městě ve

státu v Omaze Ale ještě mou

dřejiím by to bylo kdyby to bylo

někde na farmě! Předloha kterou

daruje ae blázinci lincolnakému

160 akru atátních pozemků Před-

loha kteráž dovoluje zadati žalobu

proti atátnfm úřadníkům v příčině

přestupku zákonu v kterémkoliv

okresu ve státě Předlohu proti

department štor&m o jakouž žádal

hodinář emažský pan ribiger ode

přel aenát položili na pořádek k

budoucímu dnu
"V senátu v pátek jednáno bylo
hlavně v sezení plenárním i projed

nány některé předlohy i připraveny
ka třetíma čtení Značná debata

rozpředla ae o předloae podrobojícl

hrada okresu líurt za výlohy soud

ní v přelíčení pro vraždu tpácha-no- u

mimo okrm předlohu oddělu

jící okresy Washington a lkrt od

čtvrtého soudního kraje v kraj
zvláštní (tak aby v prvočjším

snadněji mohli demokraté zvítětiti)
a rozdělující 15 kraj ve dvé totiž

Cherry Sheridan Dawea Siouz a

Box Hulte mají tvořiti kraj zvlášt-

ní šestnáctý Též přijata předloha

ustanovující že daně školní nenrá

ukládáno býti více než 20 mills a v

městech o 25000 neb více oby v 15

mills Předloha vztahující se na

"bratrské" pojišťovací apolky neb

řády rjííto nynější zákon ae

opravoje též prošla jakož i předlo

hy proti zfalšování potravin a na

ochranu zvěře Jelikož uznal aenát

poiřebu udílati kozla zahradníkem

přijato usneaení kterým rozmnožen

poěet členů výboro Jjenž vyšetřiti
má pověst o oplacení eenátu karba

niky o sen Hansoma a lalbota

V sněmovně poslanecké donutil

v úterý poslanec Ruddy % Oloe po

pulistickoo většinou k pokárání
avého záatupce v kongresu Max

wella Zmínil _Isme se minule o

tom žo poslanec Maxwell podal v

kongresu návrh ua zavedení vládní

prémie na výrobu cukru a vzhle
ďem k tomu podal poslanec Iluddy
návrh jelikož Maxwell tím osvéd

čil věrnost svou ku zájmům státu

Nebraaky podporováním rotvoje

přirozených zdrojů státu a jelikož

by krok takový musil včsti nevy-

hnutelně ku zavedení střídavějšího
farmařen a dal vzniku výrobě v

našem alředu čímž by poskytnut

byl rolnictva trh nejen na řepu

nýbrž i na všechny jiny plodiny
že proto schvaluje ae horlivé a via

atenecké jednání Maxwellovo Pou-

ze Felker z Douglaa a GalTin se

Saondera hlasovali a republikány

pro přijetí návrhu kdežto všichni

oetatní popolisté hlano7ali pro po-

ložení téhož na stůl
"
Návrh ten

dopálil nesmírně populistu Robert-aon- a

z Hall a aby prý učinil repu-

blikánům úplně nemožným aby
nemohli požadovati hlasování dle

jmen a tím doefliti zápiau jak kte

rý s poalanoů o nějakém návrhu

hMOval podtl navrh n mÉna

idel n5m0yních dle něhož by
členů
dle

„ii:u ti
J"1 "nim0 po 26 tak Ie by

hlasováni dle jmen požadovali mohli

noose s povolením populiatů To— - -

býti má jednání okresních komisa

řů g JJuffalo County před šesti lety
kteří tehdy vypaali odměnu na hu-

bení zemních veverek Ve středu

mařeno opět mnoho času jedná-

ním o věci dříve přijaté totiž po-

kosem aby požádán byl od sně

movny nazpět zákon vztahující ae

na karbaníky a byl znovu vzat v

úvaho Zmínili Jame ae o zákona

tom minule a připomenuli že jest
to zákon ka ochraně karbaníka ne-

boť předpisuje že v pádu žaloby o

prohrané peníze když by žalující

vyaoudil mají peníze připadnouti
Školníma fond a Viak to není

vie oo zákon ten obsahuje neboť

Jím zároveft ruší ae zákon nynější

který jak známo jeat velice prisn?
a ukládá trest nejen peněžitý nýbrž

i káznioi Zákonem který v pon

dělí senátem prošel má trest ten-

to směněn býti na $100 až 1200

pokoty Dále zjiítěno jeat že na

vrh tento podán byl z podnětu kar

baníka? omažakých a aouth-oma- ž

akteb kteří k prosazení jeho ae

brali částku 3000 jimiž mělo

"namazáno' býti tak aby předloha

"projela Hlavním maoipolato
rera Jak se podobá byl aenátor

Howell a Omahy kandidát demo

kratičký pro úřad mayora neboť

když ve středa jednalo ae o znova

uválení zákona opíral ae torna

viemožně % dovozoval jak pro

spěšným bude a kterak prý zákon

aynajlí proto 1 jeat příaný se

expreani spoiecnosu uao
Mpoago Jen na fUost třiceti

původním návrhu požadováno bylo
( eJ((evlIli B9 mohIo hJaaovánl

žádali o dovoloní aby mohli eněru cf z kterých se recepty připravují at

pro zbytek zasedání opustili a' J" J anebo od doktorů zdej
Ištch Dlouholetý cvik mne dal mne--

domu se odebrat což Jim bylo H zkušenost a ta přišla a pHjd
voleno Koroptní ring kurý sněm

mnohým krajanQm vboo — Zvláátnl
ovládá nemá nio proti tomu když Btar08tliToBt věnuje receptům
někteří poslanci již jsou netrpěliví a MASINDA

adomuae odebéřou neboť bude' Nwl""'
mít pak volnější roka k prosazení — předplácejte na Hospodáře do

svých záměrů Mezi přijatými toho Čech pouze 1100 ročně

uložení daně 3 procenta i otáleno

íěnoto na
avšak

1 Jrocento a hrobého'

nřílmaaTtom spňsoba předloha
nHnornSím k Dři letí Pro telefon- -— r m
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