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aámltteka guvernéra HarrUe d
rovina byl v tea dta senátory
kfldovi podobíme manlela
}lka4 Ve střela projednal senit
řada předloh v plenirnfm aetenf a
přijel alek tf I totil vatahtjfcí ae
a poleplovoy v Kearney Oeaeva
&atav pro blbé v Heatrice a sice

divá m předlohami tlmi privo

gu-

vernéra aby superintendenty pro
oslavy ty ustanovil kdelto ai po
ad měla privo to komise obecných
potemka ba lov
V tenáta jednlno bylo ve čtvrtek
o předlote takona dle ní hol by dlai
otci rnortgtge nebyli todpovědnjml
ta vlili Unika nei oo by rcajatak v
nortgagi daný pfioeai 1'fedloha ta
byla JIŽ dřlft přijata aviak v (tnřmov
B& opravena v tn amyal Je vetni ae
vatabovati na dluhy uóinžnó před
phjetfm a4kooa 8 touto imřnou
enit oeaoahlaail a odepful Jl avího
acbf41ení Za to přijaty byly předlohy oklldajicí dafl a pHJroft řxpreaoim
telegrafickým a telefonickým upolei-Boatea aice Jedno procento s
brobého přijmu ipole5not( expresh
ních a telegrafních a proo a
Na dorroitkř pří at4tn(
normální íkole ? Pera bylo povoleno
Odpolední
požadovaných $20000
aaedání odbýváno bylo v pleno a
projednávány řasné předlohy Mest
Jiným Jednání v debatě o předlose
povol oj ící $30000 na stavbu nového
křídla university tam už senátor
Raoeom s Omahy odporoval káral
Je] aenator Talbot a Linooln že jot
proti vžemu proto že neoboe senát
dle něho tancovat a vyčítal mu před
loba výstavní Hanaom ae hájil a
tvrdil meii jiným Ze oo ae týče předlohy výstavní aokoliv pro ní pracoval
a mluvil přeoe že jí nepovažoval ta
přirostlou k srdci a byl by ae tajně
radoval a toho kdyby bývala poražena a dosnal dále ie kdy! předloha
pHila ae aněmovny a povolením
na jedno sto tisíc mluvil a
několika senátory a sdělil jim že
bode muset podat návrh opravy a požadovat povolen! větáí sumy ale
žádal Je soukromě aby proti jeho
návrhu hlasovali a jej porssili Tak
odhalil sám sebe oo faleSník který
předstíral věo jedna a chtěl jinou a
takovými jsou skoro víicbní ti
aáatupoi Jel ai Omaha minule
svolila i ti neavolení jel sněm na
míato avolených dosadil Ku konci
aaaedánt toho dne předložil aenátu
správa avoa výbor který měl vyšetřovali oo je pravdy na tom že karbanici oraažití a south omažítí složili
$3000 bSdla pro sruienf nynějilho
sákona proti karbana Výbor podal
správy dví a sice správa menšiny a
větiiny Jak jame již dříve připomenuli byl rosmnožen výbor dvěma
dalifmi cleny a nichž jeden byl aenator Ilanaom kterýž ve acb&zl vyšetřovacího vfboru vyietřování
překážky v cesta kladl Ran
tom podával správa Jménem většiny
m

teltfo-niokýo-

ným

popu-liatic-

tí

vie-mo- loá

fisbyti fátlftlho pfímlho
vMantvf njl-f- l fa C M Hl
adaf
I
Omaia
iMf
tfo i
wardy t
OMallay dal Ma pfallokt kurna
karbiafni cktlll míli pnjKu a14111
mu lé byli k Jajima pronaisal aloi
a
§ oto ilmhUt avld
3tr)
kl astidll o
př)iírb kde by
IlowtllM
řtkrstiř
isnatota
btly
Is tin km pMtoka
riattl
kl#rál ri4(Ni pMli aapsal le mil
ta Ui dostat taplaao Jostll Mloha
pf'fl alt 1h prý alkdy Hlniho
niUifa n aVl af aby př#Jloke
# saalil a protnr prý ae{nkái4'
191) aall
tio le byl v Um jk
U
výlř kl"ll by přjjat4 pflbka
bjfla Ipatnoit aab asprocpJinoa
pr4ti moaliay ad4vá fa i vl
vyavítá l karbaiíol v Omsis
aneb Uwo kttré míly
tolill
kdy! by pMbiba
tiýtl
I

((

ÍMf

lMi

iMll

pro-isdi- tl

fe-o- lvl

y

prošla

Vy)da4f4f

k Inmn elit

dilo

irnetřadalrtvlut (Malleyko a O
H'tut vlak konala! vyjiaall
kiflmnírl
riattlm aby přaltoba
M

Kaaaícl
připravil a )( prosadil
llibblňs a (Iwlwln bjfll ta avldky
povol4nlt aviak odtraflill i Omaby
tak 1 nebyli k italfa( Jak dalece
vfdoctvf bylo pvl4no výboř rtahl
ělsnU aen4ta
dal le by kUr4
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má ta to le tvrsent liu Jakoby
pMloha sen4ta 331 byla přijata po
mmi bAdla není opodatatnlna a Iál
ný ae ao4tord nebyl ahtadán vinným
Zpr4va véUloy byla přijata blaao
vali pro ní vtíohoi popolist4proti ní
pak vaichni republik4ná a na to 33
proti 7 btavfim přijato bylo nanesení
fiaopia !te kárá pro
kterými
beipodstatnfcb obvinění Pro
tento návrh hlasovalo 33 popnliata
proti nřma pik 3 popolislé a pět republikána Každý kdo má ipekta
idravóho rotuoaa aetoá t toho dvě
veci: 1) Dokáiáno že karbanici na
přejetí předlohy složili $2500 aneb
3000 — 3 ) Předloha byla přijata
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učiněni býti mě
ly sodpovědnými sa každý úras avýob
iřliencft Pro předlohu tn hlasovalo
poutě Šest senátora Dále přijaty
byly předlohy: opravující sákon o
savodňování povolující $30000 na
novou budovu universitní pro výtvar
ná umění a sákon kterým polepsovna
pro ženfitiny vMilford dána veaprávu
komise obecných posemkft a badov

Naproti tomu savriena 23 proti 6
hlasBm předloha na řruáenl trestu
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lékařam Dle sákona tobo by mohli
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budouoně poutě jen lékaři kteří
studovali na koleji mající neméně
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a
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proti
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aaaUdajíof ve středí kdy
vlak
'neo Hmith 1411 aby předloha hlalJ
přeUeda rothodnul fe
míli nadpolo
návrh
k
nepotřebuje
okres
ndhla
Doaglas
opravftajíoí
a mftle býti
btasd
viinl
ve
větiiny
sov4n( apiso
prjplch výstavy
vltlínou
bla5
slav-nku
přijat Kot
prottnu
předa vlak
byla poiioBla
rotné
nároky povolený
anlmovna mlepřela tak nčínill počet pro
Za to předsevtata předloha aea4tu
prlel jakol 1 předloha data
vatahojícl ae na dlahy na mortgage nvujtcí Jiný ep&sob tiltlní línků
le to li! viřitel nemá právo od volebních totiž aby navržened kal
dlalníka požadovat! víoe ne! co dé strany tillěni byli pro sebe a
majetek v mortgage daný přinese a mohlo to jedním křílkero pro vlecb
hlasopředloha přijata 58 proti 2i b la- oy navrleneo jedné atrany
senátu
vali
Předloha
kotapoví lající
tím Předloha kterou práva
měatech
ůřadnlkůmv
přijímali od
mité lelesoičnf rotiířeny býti mají
adarma
plyn elektrii na společnosti expresní telegrafspolečností
aneb
cké
svitlo
jltdné lístky na
ní a telefonické přijata 05 proti 23
hlas&m
Předloha senátu dovolu pouliční dráhy proila 53 proti 21
hlasům Té! předloha senátu
jící dítkám navštěvovat! nejbližlí
se na bralrtké na život podikola přijata akoro jednohlasně
a
spolky prošla bes odporu
porující
hlasem
totiž poutě
jediným
Předloha
sněmovny dlo které! by
Té! přijata předloha senátu
okreonf
a
státní
pokladníci nesměli
nařiaující dráhám aby dvakráte
banka větll
v
žádném
ukládati
do roka mesi dnem 15 července a
oo
30 procent
obiiáií
nei
15 srpna
posekaly irávn podél částky
banku
onoho
byla též
kapitálu
tratí
V
eobotu jednala sněmovSenátor Thurston mluvil jedno- přijata
a mezi jiv
ho s minulých dna ve Wsshingtoně na saeedání plenárním
ae spravodajem a vyjádřil svĎj ne- nými předsevtata byla předloha
souhlas a počínáním sněmu že to- povolující okresu Douglas aby
ku podpoře
tiž buď jak buď chce napočísti odhlasoval úpity
Populisti
samississippské
doat hlasn pro dodatek ústavní o
ovíem
čti
Omahy
byli
přílotíčkovč
něm! dobře snámo jest ie neproa rozvinula se
na
nohou
ihned
jel To dopálilo pana guvernéra
dlouhá a ostrá debata kteráž skonkterý odpověděl mu ve středu ote čila
tím ie opravena předloha
Dovozuje a to
vřeným listem
tmenfiením
částky již by okret
právem ie sněm letošní následuje
na $100000 a v
mohl
odhlasovali
jen příkladu dříve daného neboť tomto
spŮHobu odporučena k přije
sněm roka 1887 předevtal snovo
tí
Když skončeno zasedání plenárčítání hlas! odevsdaných pro doní a předsevtato bylo konečně jeddatek kterým prodloužena byla
nání o předloze odporovali odpůrci
lhůta saaedání sněmu a tvýSen plat
opět přijetí téže a protáhli schůti
poslancům a není o tom pochybnoae konečně odroči
sti !e tehdy dopustil ae aněm prá- až do večera ai
ukončení práce té
bez
la
sněmovna
vě takovéo ívinďlo jaký provádí
skončeno bylo
v
Hnedle
pátek
aněm letolní ač to pan guvernér
hlasů
pro
odevzdaných
Druhý případ byl v ro- počítání
samlčuje
ae
na
dodatek
ústavy vztahující
ce 1893 kdy vlak předsevtato čín
sond
nepro-hláše'ale
vrchní
výsledek
tání apůsobem poctivým a ne v
i praneboť
páni nejaoo pi
úmyslu provedení íalby a podvodu
veni
pokud ai droprohlásit!
tý!
Nikdo není tak na hlava padlým
bet táda proti falešnému čítání kryaby neviděl kam populisté cílí a
nebudou
ti
oo obmýilí
Shledávají totií v
V sněmovně poslanecké prollo
každém okresu ie prý bylo více
několik předloh a aice: Ustanovuhlasu pro dodatek onen vržených
jící že Časopis mající 200 odběratelů
Tak na pří- a vycházející po 3 měsíce jest záko
ne! bylo počítáno
klad napočetli víoe nei správy vo nitým časopisem k uveřejňování zá
lebnf udaly a Botler oounty o 397 konitých ohlášek (časopis česky
kdyby vycházel 25 let a měl 200000
vClayl23 Deuel 165 Otoe 59 odběratelů
nemůže oprávněni takové
Caaa 267 Nockolle 113 Jíuffalo
výlohy přelíčení pro
nabyti)
aby
160 Boyd 280 Salině 105 Dodgé
aločin v připadě přeložení soudu do
451 a Uk napořád
To jest švindl
jiného okresu nes! okres kde zločin
v
V minulé vol- se udál povolující přikoupení ICO
maka
ý
přeapřílii
bě nebylo žádné příčiny potlačo- akrů ku blázinci v llsstings povovat! výsledek hlasování o ústavních lujte! - etát ní učitelské vysvědčení
dodatcích ani ae atrany jedné ani vlum kdož absolvovali universito
drahé naopak obě atrany přály koleje neb normální školy beroucí
ve správu státní
ai projiti ústavních dodatku
Že ústav pro opuštěné
zakazujíc!
epolčováoí se majitelů
by tedy ve věech okreaíoh v
elevatorů určenou ku samezeni Si republikánských bet íření ee cholery vepřové
bes rosdíla bylo se
a
výminky
Jaro přinált občerstvení zároveň"
chybně počítalo a to tak makavě vlak nezáživnost kdyi hudte užívatl
chybně a vlode málo napočítá- Dr A iig Koenlga bamburaké kapky
na
jest pravdě úplně nepo- nejlepií to Jarní lék budete v brzku
dobno ba nemožno a to ie ae vy- - viech neluhů žaludku tbaveni
vy
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— Něco aceta nového i Známý
řezník adejlí p V Svoboda nemoha
aakátkám na zboží utetářtké ze
vlecb stran jej docházející vyhověli
zanechá řeznického obchodu úplné a
bude sobě hleděli výhradně uzenář-at- ví
v němž jest výtečníkem
Výrobky své prodávali bude v aualém
i velkém a rozesílali atenky salámy
uzené maao atd i na venkov Kdo
by sobě něco v oboru tomto objednat! chtěl nechť dopíle Jednoduše na
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