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fiový zákon volební

Minulý ariřm plijal jak m

ilíí adflilí nový líkoři voMmf
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Sotva In # voIilv poiilkmi
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iikialí k tornu Jle by jediný do-

lar olrtUifíh petií byl přilepil
mu na fiif an b k rukoum j ho

přilel jinak neli U J j laslouitíl
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nf-- ponřvadZ ač Her vlastněna
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byl by časopif onen U i Rosewa

tera lak jako drama Hambl s vy
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(i Míikljoliii ii ! na
řiřadní fMté ta účelem prohlídky
kasáren a úfadovrn na nať-t- yj

— Josfph (Jehelly podal v út- -

rý v krajském soudil Jalolm proti
firnié Swilt ík Co f South Oina-h- y

a akr poJaduje náhradu v ob-

nosu Jjoooo za poranřní jich!
při dvou rňníih příležitosti ch v

larnístnání u firmy té utrp?! Jak
v žalob tri tvrdí vtažena byla
mu 4 prosince 1875 ruka do stro

je a tou mírou rozmačkána že v

rameni odejmuta hýli musila

urulié porafířní iitrpM 5 záíí le
tošního roku a sico zasažen byl
kusem rotrhnuvfího c kola při
čemž porančn na druhém rameni
a na hlavě tak že nyní úplně ku

pláci neschopným ae stal Před
několika dny podána tírnže žalob
cem žaloba proti Chicago Kock

Island & Pacific dráze na náhradu
v obnosu Í5000 za život jeho
syna kterýž před nedávnem v So
Omaze přejet a usmrcen byt

— Alfred Knapp kterýž jak
minule jsme oznámili zatčen byl
na podezření z vloupání se do ho
stince pana Bartoše stotožnčn

byl v úterý co muž kterýž jedno-
mu vetešníkovi zdejšímu prodal
mosaz kteráž z pivovaru Krugova
ukradena byla a následkem toho
bude se muset nyní zodpovídati

pro velkokrádež neboť pivova-

rem odhadována jest spůsobená
škoda na $150 — Předběžné

přelíčení s Knappem i společní-
kem jeho Thomasem a oba od-

kázání pro okradení hostince Bar-

tošova pod zárukou 8oo soudu

krajskému Mimo toho budou se

muset zodpovídati ještě pro okra

dení Krugova pivovaru

— ředitelstvo státní výstavy
uveřejnilo včera předběžný výkaz

příjmů a vydání poslední výstavy
státní dle kteréhož jeví se vydání

poslední výstavy státní dle které-

hož jeví se vydání 143035 48 a

schodek v příjmech 143 14 74
Není to dosud výkaz úřední týž
ale prý mnoho toho v číslech výše

uvedených nezmění

— Pan Edward Rosewater re

daktor Bee jest znám co neúpros
ný nepřítel veškerého bfldlerství

a nesvčdomitého a nepoctivého

jednání Také v nynějším jeho

zápasu o vymýtění bůdlerství ze

správy výstavní stojí při něm

převážná většina obyvatelstva
Tak ku př v pravdě dělnický ča-

sopis Western Laborer který
není a nikdy nebyl jeho příte-

lem a zbožňovatelem v politickém
ohledu píše o vystoupení pana
Rosewatera proti Geraldinovi a o

obílení tohoto mezi jiným jak ná-

sleduje: "Redaktor Bee jest sto-tožn- én

se vzrůstem Omahy Ne-

bylo žádného velkého obecního

podniku po minulých 28 roků v

němž by nebyl měl účastenství a

nestál v čele při jeho řízení včas-

nými a cennými pokyny poplatní-
kům On vykonal více pro mě-

sto než kterýkoliv půl tuctu nej- -

bohatších občanů této obce ka

ždý dolar jmění jeho uložen jest
v Omaze kteráž jest domovem

jeho i velké rodiny jeho on měl

nesčetné příležitosti ku obohacení

se na úkor obecnosti (jako mnozí

učinili) avšak nikdo nemůže po

Hluchost nemůže být vylíčena
mUtnlrai aplikacemi ponívadl ne nemohou
ku nemocná fáNtl diwtatl Pouut lint Jedlnt
tidnob vvbotenl hlucbímt! a to lék? konll- -
kutními iťWhoal hwt ipOMObena tapálenlm
nlltncb blan lemujících Euitlachnvu trubici
Kdy ae tato trubice tapáll citita hufanf
v ullťba nedoalyihéte kdy! spin taoeli
nittleduja ohluchnuti a pakli m tápal neori-tra-

a trubice nepřivede do normálního
tavu Jeat aluch pro vidy tnlfen
IlevH 1 dmtll! brÍDada blucboetl lwt ii&- -

beno katarem oni neni nic Jiného nci capá
leol allsnycb blan
Dáme Jedno ato dolarB ta kaldf prlpad hlu-cboa- U

(Kp&witené kataremi Jmi i nemfiie
lift vylMxa lékem Haifa t aiarrh Cure !►--

plita al pro cirnuuro —uiarma mui-á- v

Prodává te a lékárník! ta 75c

V J CHENKT COT0LKIH)O
tW llall-- t Kaaiily Pilulky Jaou nejlepli

jako jm nířli al poult ImhIoii

liítřny tftrchn) tikety vlrcfi ffl

nýt li atran kaldi o tolf jr-dn-
a

vedle druhé KaMl ťtid míli
v ohlavenf jiatý ínak ern-Iďt- n

jaký ti atrana dofýíná v

konvrnci své zvolí Hlavni usta-
novení zákona jou následující

I KaMí volič musí poládati o

lístek pííscdícího volby lak jako
dřlo al pouil

3 S lístkem který obdrží musí
s odebrati tlo pfíhfady aby si

lístek tu upravil tak jako aZ po-

sud so dílo
3 Lístky upraví e následují

cím apflsobcm: Kdo bude chtet
hlasovati celý lístek svřS strany
beze zmřny pro vlc-chn- kandi

dáty učiní kHŽek v kroužku nalé

zajícím se při vrchu tikety a pak
bude lístek takový počítán pro
každého kandidáta který se nalé-

zá pod tímto kroužkem Uude-l- i

si kdo vybíratí a hlasovati pro
rázné kandidáty musí udčlati při
každém takovém jménu pro které
chce hlasovati křížek na pravé
straní ve čtverečku k tomu cíli

tam kc nalézajícím Kdo bude
chtít hlasovati pro tiketu své stra

ny s výminkou některých pouze
ňřadft udřlá křížek ve kroužku

při té tikete pro kterou hlasovati
chce a pak udčlá křížek ve čtve
rečkách při jménech kandidátu
z jiné tikety jímž chce hlasu svého

dáti Když je více než jeden kan-

didát pro jistý úřad jako ku pří
kladu když se volí poslanci do

snčmu a volič bude chtět voliti

některé ze své vlastní tikety a ně-

které z tiket jiných pak musí udě-

lali křížky u všech pro kteréž vo-

liti chce jelikož v takovém přípa
dě jen ti u nichž křížky budou

udělány počítány budou Žádné

jiné znaménko není dovoleno na

volebním lístku nežli tyto křížky
a kdo by jakékoliv jiné znaménko
na volební lístek udělal zkazí jej
tím a tento bude neplatným Kdo

by zkazil lístek může jej vrátiti

přísedícímu volby a obdrží jiný
Nikomu se nedá v takovém přípa-

du více nežli čtyry lístky po sobě

4 Když jest lístek dle přání
naznamenán tedy jej volič složí a
sice tak aby úplně zakryty byly

všechny křížky jež kandidátům

napsal avšak aby bylo viděli pod-

pisy přísedících volby nalézající
se na zadní straně lístku

5 Lístek tak složený odevzdá
se přísedícímu volby s udáním

jména a po případě i čísla a ulice

Každý učiní dobře když bude

bedliv toho zdali že přísedící vol-

by náležitě lístek do urny volební
vloží

6 Po odevzdání hlasu svého

jest každý povinen volební míst-

nost opustiti
7 Kdo chce hlasovati pro oso-

bu jejíž jméno na lístku tištěno
není může jméno takové osoby

napsati do prázdné prostory nalé-

zající se pod ostatními kandidáty
pro tentýž úřad a udčlati proti
jménu ve čtverečku na přavo oby-

čejný křížek
8 Nikdo nesmí žádný volební

lístek z volební místnosti odnésti

Jestli pleť Vaše není zdravou

učiňte ji tak HEISKELL'8
OINTMENT to učiní Vyléčí

všechny kožní nemoce — liáej
cezemu vyrážku a td Jestli
nemoc má původ v íárodcích v

krvi vczmčte dvé nc th Hew

kell'8 Pilulky douné Át
krev

Olntnmnt 6o Pilulky lékárník neb
puétou od

JoiourrnN iioixovtAT co
SSl CBB(nt IM fa

a rnajídávfru v jeho poctivost v

vSem obtliodním íízení Jest
pravda In í znepřátelil politiká
ře a bůdlery j' likoJ ládný tatkář

jemuž se oprátka krk zadrhla

nemá valně chvatného náhledu o

zákonu a Rosewater j' St zákonem

zlopověstníkům fakirům a Hvin- -

dlerúm a chrání Ornahu proti je-

jich působení On vstoupil do

právy výstavní se avou obyčejnou

energií a nepopiratelnou schopno-
stí aby dovedl ji ku zdárnému
konci jelikož bylo to jeho myšlén-
kou — aby oživil klesající město

však on nemůže přihlížeti k

tomu kterak peníze lidu a jeho
vlastní jsou zneužívány a promar-řiován- y

jestli nu kradeny aniž

by odhalil tuto zlopovístnost vše-

mu lidu Všechna ta Rosewater-phobi- c

kterou úskočníci pod
vodníci a političtí šajsterové mo

hou rozmíchati neodvrátil poctivý
lid Omahy od redaktora Bee když
ví tak jako ví nyní že hájí jejich

zájmy a poctivou správu jejich zá

ležitostí" — Tak píše časopis
skutečně dělnický a jak jsme zpr
vu podotkli kterýž není mu valně

přízniv Když takto poctivá jeho
snaha dochází uznání od lidí a

časopisů poctivých může ovšem

býti lhostejným ku řádění plátků
a časopejsků zaprodajných a slou-

žících za bídný žold každému bů-dle- ru

jako jest ku příkladu zdejší
World Herald kterýž omlouval
Moshera hájil Bollna a ovšem

zastává se nyní Geraldina

— V přelíčení proti ručitelům

zpronevěřilého pokladníka státní-

ho Bartleyho nastal ve středu

pro stát neočekávaný obrat Ob-

hajobou učiněny totiž námitky

proti celé žalobě a to na tom zá-

kladě an prý nej vyšším návlad-ní- m

státním nebyly k žalobě při-

loženy veškery listiny záruky se

týkající a toto tvrzení opodstatně-
no svědectvím že prvých šest ru-

čitelů kteří záruku Bartleyho po

depsali učinilo když záruka guv
za nepostačitelnou prohlášena a

když Bartley k dostání dalších

podpisů vyzván zvláštní prohlá
šení v němž uvádí se že ručite-lov- é

dotyční vzdávají se všech vý

hod jež by vyplynout! jim mo

lily z toho že záruka v čase zá-

konem ustanoveném guvernérem
schválena nebyla a že později než

zákonem předpisováno další pod-

pisy k téže připojeny NejvyŠŠÍ
návladní nepovažoval přiložení

listiny této za nutné leč obhajoba
dokázala že ručitelé dotyční po-

depsali záruku pouze jen pro po-

kladníka státního kterýž v sou-

hlase s ústavou mohl úřad svůj

nastoupiti jedině tenkráte když

by záruka jeho 3 ledna 1895 v

den to kdy lhůta jeho započíná
schválena bývala- - a ne pro Člově-

ka kterýž v úřadě pokladníka
státního pouze jen trpěn byl a to

následkem toho an záruka jeho

teprve o čtyry dny později než

zákonem předepsáno schválení

došla Jedině přiložením listiny

dotyčné může návladní státní nyní
důvody obhajoby vyvrátiti neboť

jí dokázati může že datována jest
po 3 lednu a že tudíž původní

jeho ručitclové dobře věděli že

Bartley v čas ústavou ustanove-

ný do úřadu svého uveden nebyl
a Že tudíž důsledků nepravidelno-
sti té se vzdali

— Republikánská tiketa jest
na volebním lístku na prvém mí-

stě a bude také na prvém místě

až budou sčítány hlasy dne 2
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