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Proslov. 

Pokorně · vzývaje pomoc všemocného boha~ lid státu Texas 
nařiznje a ustanovuje tuto ústavu. 

Článek · I. 

Listina p1·áv. 

· Aby hlavní veliké a podatatné zásady svobody a svoboané 
vlády mohly býti uznané a zařízené, prohlašujeme: 

Oddělení. 1. Texas jest svobod~ýrn a neodvislým státem 
podrobený pouze . ústavě Soustátí; a udržení našich svobodných 
zařízení a stálosť unie záleží na udržení práva mistní samosprávy 
neporušeně zachované pro všecky státy. 

Odd. 2. Veškerá politická moc jest v lidu zůst::i v~jící, a 
veškel'é svobodné vlády jsou založeny na jeho splnomocněpí a 
zařízeny k jeho prospěchu. Lid státu Texas zavazllje se svoú ctí, 
že udrží repuplikánsky útvar vlády a jsa podroben ]p()uze tomuto 
obmezenf, má po všeck;r časy nezadatelného ;práva měniti, opravo_ 
vati aneb zrušiti svou vládu takým spůsobem, jak ~by to za dobré 
mmal. 

Odd. 3. Všichni svobodní lidé rtvořící společenské těleso 
mají stejná práva, a nižádnj člověk neb třída lidu není oprávuě
na ku zvláštním oddílným, obecným výhodám neb před~ostem, 
leda co odměnu za obecné služby. 

. Odd. 4. Nižádný nábožonský důvod nemá nikdy žádati se 
co vlastnosť pro nějaký úřad neb veře jné pověření v tomto státu, 
aniž smí kdo býti vyloučen lz držení nějakého úřadu na účet ná 
boženského smýšlení svého, předpokládaje, ·že uznává isoucnosť 
nejvršší nějaké bytosti. 

Odd. b. Nižádná osoba nemá pozb.ýti vlastnosti ku svědectví 
při některém soudním dvoru tohoto státu následkemináboženských 
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náhledů svých aneb pro nedostatek něiaké nápoženské víry, nýbrž 
všecky přísahy neboli tvrzení buďtež vysluhovány spůsobem svě
domí nejvíce vížícím a maji býti podrobeny pokutě za křivopří
se~níctvf. 

Odd. 6. Všichni lidé mají přirozené a nevývratné právo 
klaněti se všemohoucímu bohu· podlé předpisů svého vlastního 
svědomí. Nikdo nebudiž donucován ku navštěvováni, zbudovánÍ 
neb podporování nějakého ·místa bohoslužebného aneb vydržo,vaní 
nějakého kněze proti svému svolení. Nižádná lidská moc neměla. 

by v nižádném případu spravovati neb mísiti se do práv svědomí 
v ohledech liláboženských, a nikdy nemá zákon dávati nějaké r 
přednosti kterékoli společnosti náboženské neb spůsobu bohoslužby. 
A však budiž to poviností zákoiwdárství, aby přiJÍmalo vždy 
takové ·zákony, které by byly ku háiení st~jnému vš.ech nábožen
ských sekt v klidném jich vykonáván] veřeiné bohoslužby jak se 
každé za dobré uzná. 

· Odd. 7. Nižádné peníze nesmí se věnovati neb vyzvednouti 
z pokladny ve prospěch některé sekty neb náboženské společnosti, 
bohosloveckého neb náboženského semeniště ; aniž smí majetek 
státu náležející býti vynaložen k nějakému takovému účelu. 

Odd. 8. Každá osoba inějžrsvobodu mluviti; psáti neh uve_ 
řejnc,vati své smýšleníJo kterémkoli předmětu jsouc zodpovědna 

pouze za zneužití výhody této; a nižádný zák~n ne budiž nikdy 
přijat, jenž by. zkracoval svobodu řeči neb tisku. V soudním stí
hání za uveřejnění v časopisech, vyšetřování chování se. úřadníků 
neb veřejných mužů, aneb když předmět, uveřejněný jest přísluš
ný pTo obecné poučení, pravdivost jeho může se uvésti co důkaz. 
A ve všech obžalobách pro urážku tiskopisem mějž porota právo 
ustanoviti zákon a udalosti pod vedením soudce jako v jiných 
případech. 

Odd. 9. Lid má býti bezpečný ve svých osobách, domech, 
listinách a majetku především bezpodstatným zabav()Váním a pro 
hledáváním, a žádný w~rant ku prohledávání některého místa neb 
ku zatknutí některé osoby neb věci nebudiž vydán bez popsání 
jejich co nejblíže možno, a bez podstatné příčiny podporované 
přísahou neb stvrzením. 

Odd. 10. Ve všech kriminálních soudních stíháních. obžalo
vaný měiž rychié veřejné přelíčení před nestrannou porotou. Mějž 
právo žádati povahu a. příčinu .tbžaloby proti sol;>ě a míti její opis. 
Nemá býti donucován aby svědčil sám proti sobě. Má míti 
právo býti slyšánu sám nebo skrze zástupce, má míti představen 
váří tvář před svědky proti němu svědčící, a má míti

1
donucující 
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právo ku obdržení svědků ve svůj prospěch. A nižádná . osoba 
nebudiž držána k zodpovídání ; z kriminálního · přestupku, ~da na 
vynešení obžaloby od velké poroty, leda v případech, kde trest 
záleží v pokutování neb v . uvěznění jinako nežli v káznici, v pří

padech obžaloby úřední osoby a v případech povstávajících ve 
vojště neb při l<..ďstvu, neb při zemské obraně, když jest ve 
skutečné službě za doby války neb veřejného nebezpečí. 

Odd. 1 L Veškeří vězfíové mějtež právo výplatné na dosta
tečné záruky, leda při těžkých zločinech kde je důkaz zřejmý; 

a však ustanovení toto ne má býti vykládáno aby překáželo _ vý: 
p1atnému po nal~zení obžaloby následkem zkoumání důkazů tako
'ijm spůsobem, jak zákonem bylo by předepRáno. 

Odd. 12. Listina "habeas corpus" jest listinou práva a nikqy 
o:remá býti zrušena. Zákonodárství má ustan.oviti se o zákunech, 
kter® by prostředek tento učinily rychlým a výdatným. 

Odd. 13. N ad mírná výplata ne budiž požadována aniž ;nad
mírné pokuty ukládány, aniž kruté neb neobyčeiné tresty adíleny. 
Všecky soudy buďtež veřejné a každá osoba, jíž byla křivda 
111činěna na pozemcích její, zboží, osobě neb pověsti, mějž obhájení 
příslušným během zákona. · 

Odd. 14. Nižádná osoba nebudiž za jeden a týž přestupek 
.dávána dvakráte v nebezpečí života neb svobody; aniž má 
()Soba opět býti postavena před soud pro tentýž přestupek, 

když bylo vynešeno rozhodnutí o nevině jeií oq. soudu majícího 
právomoc k tomu příslušnou. 

Odd. 15. Právo souzení porotou zůstaniž neporušeno. Zá
konodárství má stanoviti takové zákony, kterých bylo by třeba 

ku upravení poroty a ku udržení iejí čistoty a účinnosti. 
Odd. l6. Nižádný zákon hanobící, zákon zpět .působivý, 

.ex post facto, · aniž jiný zákon rušící závazky smluv nemá býti 
učiněn. 

Odd. 17. Maietek nižádné. osoby nemá se vzíti, poškoditi 
~neb zhubiti k vlili obecné potřebě aneb upotřeben pro tuto, . leda 
iby se příslůšná stala náhrada aneb za svolení osoby takové, a 
kdyžby se vzal, vyima k potřebě státu, taková náhrada má býti 
nejp_rvé učiněna neb zabezpečena složením peněz ; a nižádný ne
·Odvolatelný neb nedohleditelný dar zvláštních výhod neb S\Tohod 
nemá býti učiněn, nýbrž veškeré výhody a· svobody darované 
.zákonodárstvem neb utvořen9 pod jeho právomocí mají jeho do
blídce býti podrobeny. . 

Odd. 18. Nižádná osoba nesmí nikdy uvězněna býti pro dluh. 
Or.id. 19. Nižádný občan tohoto státu nebudiž zbaven života, 

.svobody. jmění, výhod a volností, aneb nějakým spůsobem skrá-
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cen ve. svobodě své, .eda ~příslušným průběhem zákona zemsk.ého. 

Odd.· 20. Žadný občan nebudiž vypo-yězen; ~niž smí která 
koli o~ba býti vyvržena ze státu pro něja1tý přestupek spáchaný 
v ieho hranicích. · 

Odd. 21. Ž.ádné odsouzení nemá působiti . zkázu krve neb 
ztrátu majetku, a majetky těch, kteří. zriíčí své vlastní životy, 
jsou dědičné jako v přípa(lu smrti přirozené. , 

Odd. 22. Zráda proti státu má pozůstávati.jedině u zvedán! 
války pr0ti němu aneb v přináležení k jeho nepřátelům, dáván1 

iim' pomoci á pohodlí; a žádoá osoba nemá býti odsou~ena z~ 

zrády, vyjma na svědectví dvou svědků o téže zřejmé události 
aneb na přiznání se před veřejným soudem. 

Odd. 23. Každý občan m~jž právo držeti a nm·iti zbraně 
při zákonité obraně sebe a státu, a však záko:Qodárství má mít 
moc říditi zákonem nošení zbraně z ohledu na předejití zločinu. 

Odd. 24. Vojsko po všechny časy má býti podrobeno úřa
dl~rn občanským. 

Odd. 25. Žádný vojín nemá v době míru býti ubytován 
v domě kteréhokoli občana bez souhlasu majitele, aniž v době 
války leda po spůsobu zákonem podepsaného. 

Odd. 26. Perpetuace a monopoly jsou ~ proti duchu vlády 
Evobodné a nikdy nebuďtež povoleny, aniž má k~y nabýti plat-
nosti v tomto státu zákon prvoroztnstyí neb dědičný. · 

Odd. 27. Občané mají míti právo ve spůsobu pokojném 
shroíilážďovatj se ·vespolek ve prospěch svého obecného dobra a 
obra~eti se k těm, mocí vládni nadaným, o odpomožení stesků a 
iiných pfíčin, žádostí adresou neb varováním. 

Odd. 28. Z4dná moc nesmí v tomto státu býti · vykonávána 
která bý zastavovala zákony, leca od zákonodárstva. ,. 

Odd. 29. Ku ochraně proti přestupkům vy~Sokých mocí tuto. 
svěřených, prohlašujeme, že všecko v této ,,listině práv" obsaže. 
né jest vybráno z obecných mocí vlády a má povždy zůstati bez 
porušení a všecky zákony protivíci se tomuto, neb následuiícírn 
ustanovením, maií býti neplutné. 

Článek ll. 

Moci vlády. 

Oddělení 1. Moci státu Texas buďtež rozděleny na. tři roz
ličné odbory, a každý z nich budiž svěřen zvláštnímu ·úřednictvu~ 
a sice : Ti, ktefí jsou zákonodárci , iednomn, ti kdož jsou výkonnÍ 
druhému a ti, kdoz jsou soudní jinému; a žádná osoba neb sbor 
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osob náležejících jednomu z těchto odborů nemá vy~onávati ně-. 
jakou moc příslušně umístěnou při kterémkoli druhém, vyjma 
v případech tuto zřejmě dovolených. 

Článek 111. 

Oclbo?' zákonodárný. 

Oddělení 1. Zákonodárná moc tohoto státu má býti svěřena 
senátu a domu zástupců, které společně mají se zváti "hákono-
dárstvo státu Texas". . 
_ Odd. 2.. Senát má skládati se z třiceti a jednoho člena a 
nemá nikdy .býti zvětšen nad tento počet. 'Dům zástupců má 
skládati se z devajesáti tří členů až do prvního podělení po 
přijetí této .ústavy, kdež aneb při kterémkoli podělení budoucím, 
p0čet zástupců mil že býti zvýšen zákonodárstvem podlé ' poměrů 
ne více nežli jeden zástupce ua každých patnácte tisíc oby:va.telů, 
před_pokládaje, že počet zástupců nikdy nebnde přesahovati jedno 
sto a padesát. 

Odd. · 3. Senátoii mají se voliti oprávněnými voliči na dobu 
čtyrech roků; avšak nový se11át má býti zvolen po ka~dém po
dělení,' a senátoři zvolení po každém p9dělení mají losem roztří
diti se na dvě třídy. Místa senátorů první třídy mají se uprázd
niti po uplynutí prvních dvou roků, a ta senátorů druhé třídy 

po uplynutí čtyrech roků, tak že polovina senátorů bude volena 
každé dva roky od této do by. 

Ocíd. 4. Členové .demu zástupců mají býti voleni oprávně
.Uými voliči a jich doba úřadování má býti dva roky ode dne 
jich ~voleni. · 

Odd. 5. Zákenodárst.vo sejde se každé dva roky v takové ' 
době, jak bude zákonem usta·rwveno, a v Jme době, když jest 
svoláno guvernérem. 

Odd. 6. Žádná osoba nebudiž senátorem, leda by byla 
. občanem Soustátí, a v době svolení svého oprávněným voličem 

tohoto státu, a má býti obyvatele.m tohoto státu, a má býti pět . 
roků nejblíže předcházejících jeho zvolení, a poslední rok doby té 
obyvatelem okreéku za nějž byl zvolen, a musí býti nejméně 
šesimecitma roků stár. 

· Odd. '7. Zádná osoba nebudiž zástupcem, leda by byla ob
čanem Soustátí, a v 'době volení svého oprávněným voličem 
tohoto státu, a má býti obyvatelem tohoto státu dva roky nejblíže 
předcházející její zvolení, z nichž ·poslední rok musí býti obyva
telem okresku za nějž by zvolena byla, a musí míti stáří jeden
mecitrea rokův. 
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Odd.· 8. Každá sněmovna má býti soudcem nad oprávněností 
a zvolením svých vlastních členů; avšak o pochybných volbách 
má se rozhodovati takovým spůsobem jak se zákonem ustanoví. 

Odd. 9. Senat má ·na počátku a ukončení každ.ého zasedání 
a v jiné takové doby, kdyby za ·dobré uznal, zvoliti jednoho za 
předsedu pro tu dobu, který by vykonával povinnosti náměstka 
guvernérova v některém případu, kde by úředník tento byl ne· 
přítomen ne'b neschopen, a kdekoli by řečený úřad náměstka 
guvernérova byl uprázdněn. Dům zástupců má, když se prvně 
sejde, sorganisovati se dočasně a pak přistoupiti k volbě předsedy 
(mluvčího) ze svých vlastních členů ; a každá sněmovna má zvo· 
liti si své ostatní úřadníky. . 

Odd. 10. Dvě třetiny každé sněmovny mají tvořiti dosta
tečný počet k vykonávání prací, avoak menší počet může se 
odročovati den se dne a vynutiti přítomnost nepfítomných členů, 

takový~ spůsobem a pod takovými pokutami, jak každá sněmo· 
vna ustanoví. 

Odd. ll. Každá sněmovna může ustangviti si pravidla svého 
řlzení, trestati členy za nepofádné se chování, při souhlasu dvou 
třetin vyvrhnouti člena, avšak ne podruhé pro týž přestupek. _ 

Odd. 12. Každá sněmovna má držeti zápisní denník svých 
jednání a uveřeifiovati jei; a ano i ne od členů obotJ. sněmoven 
na každou otázku maií po žádosti kterýchkoli třech členů přítom· 
ných zanešeny býti do zápisků. 

Odd. 13. Když nastane uprázdnění v kterékoli sněmovně, 

guvernér neb osoba vykonávající moc guvernéra, má yydati vo. 
lební vyznání ku vyplnění' takového uprázdněnť, a kdyby guvernér 
opomenul vydati volební vyzvání ku vyplnění nekterého tako
vého uprázdnění během dvaceti dnů po jeho udání, tn zapisující 
úřadník oln·esku, v němž by se bylo takové uprázdnění událo, 
má býti oprávněn naříditi volbu k tqmu účelu. 

Odd.· 14. Senátoři- a zástupci maií, vyjma případy zrády, . 
některého zločinu, neb porušení pokoje, býti sproštěni zatčení po 
čas zasedání zákonodárstva, ·a na cestě do i z něho, dovoluje 
jeden den na každých dvacet mil, který by byl takový člen 
vzdálen od místa, v němž se zákonodárství schází. 

Odd. 15. Každá sněmovna smí trestati uvězněním po čas 
svého zasedání kteroukoli osobu neb člena pro neuctivé neb 
nepořádi;Ié chování se v její přítomnosti, neb pro překažení jí v 
její jednáních; předpokládaje, že takové uvěznění nemá v nižád· 
ném případu přesahovati dobu vsm a čtyři~eti hodin. 
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Odd. 16. Zasedání obou sněmoven mají byti veřejná, vyjma 
senátu, když jest v zasedání výkonném. 

~Odd. 17. Žádná sněmovna nemá bez souhlasu druhé odro· 
či se na déle ne7.li tři dny, ·aniž na jiné místo nežli to, kde 

zákonodárstvo zasedá. 

Odd. 18. Žádný Senátor ani zástupce nemá za doby lhůty, 
pro níž by byl zvolen,. býti volitelným do jakéhokoli občanského 
úřadu výnosného pod tímto státem, který by byl 11~vvřen, aneb 
jehož ·služné bylo by zvýšeno bývalo během takové lhůty; žádný 
člen zádné sněmovny nemá za dobu lhůty, pro níž je zvolen, 
býti zvolitelným do jakéhokoli v úřadu neb · místa, do něhož děje 
se usazování celkem neb částí některou větví zákonodárstva; a 
žádný člen žádné sněmovny nemá hl~sovati pro kteréhokoli jin.éh0 
člena do kteréhokoli úřadu, který by se obsazoval hlasováním 
zákonodárstva, vyjma v případech takových, o nichž jest v této 
ústavě opatření učiněno. Aniž má kterýkoli člen zákonodárstva 
míti účastenství buď přímého neb nepřímého, v některé smlouvě 
se státem .neb některým jelio okresem, povoleného zákonem při
jatým během lhůty, pro níž on by byl zvolen. 

Odd. 19. Nižádný sudí od žádného soudu, tajemník státní, 
vrchní zástupce, písař některého so·udu zspisovacího, aneb některá 
osoba, držící výnosnou službu pod Soustátím neb pod tímto ~tá_ 
tem, neb pod jinou vládou, nemá za do bu trvání lhůty, pro níž 

. byl zvolen neb uf:tanoven, býti vo~itelným do zá~onodárstva. 
Odd. 20. Nižádná osoba, která, kdykoliv bývala by vý. 

běrčím daní, neb které by jinak byly kdy svěřeny obecné peníze, 
nemá býti voJitelna do . zákonodárst-vi, aneb do jakéhokoli úřadu 
výnosného neb čestného pod, vládou státu, pokud by nebyla ob_. 
držela propuštění na obnos takových vybírek, aneb na veškeré 
obecné peníze, které by jí · byly svěřeny bývaly. 

Odd. 21. Nižádný člen nebudiž stíhán na žádném jiném 
místě za slova pronešena při debatě v kterékoli suěmo;Tně. 

Odd. 22. Ólen, který by měl osobní neb · soukromý zájem 
v některém ustanovení neb návrhu přednešeném neb předloženém 
před zákonodárstvo, má vyložiti skutek ten sněmovně, jejíž 
jest údem a nemá o něm hlasovatL 

Odd. 23. Kdyžby některý zástupce neb senátor přesídlil 
obydlí své z okresu, za nějž byl zvolen, tu úřad jeho stane se 
uprázdněným, a uprázdnění takové má se vyplniti, jak předepsá
no jest v oddělení 13. tohoto článku. 

Odd. 24. Členové zákonodárstva mají obdržeti z obecné po
kladny takovou náhradu za své ·služby, jaká by čas od času byla 

' 
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zákonem usta~ovena, nepřesahujíc 5 doll denně pro každých prv
ních šedesáte dnů zasedání . každého ; a pQ té nepřesahuje dva 
dollary na den pro zbytek zasedání, vyjma první zasedání držané 
.Po př~jetí této ústavy, kde mohmi dostati nejvíce po pěti dol
larech denně na devadesáte .dní, a po tě nejvíce dva dollary den. 
ně za o~tatní .zasedání. Mimo tento plat denní členové obou 
sněmoven jsou oprávněni k rnílovnému na · cestu do sídla vlády a 
zpět, kteréžto mílovné nemá přesahovat pět dolllarů za každých 
dvacet pět mil, počítaje vzdálenost dle nejbližší a nejpříméjší 
cesty pozempí bez ohledu na dráhy neb vodní cesty; a účetník 
státní má připraviti a· zachovávati tabulku vzdáleností ku každé. 

r mu sídlu okresnímu nynějšímu n~b v budoucnosti ustanovenému, 
a dle této tabulky mílovné každému členu má býti vyplaceno. 
Avšak žádný člen nebudiž oprávněn k · mílovnému pro některé 

zvláštní zasedání, které by se svolalo během jednoho dne· po od· 
ročení zased!ini pravidelně svolaného. 

Odd. 25. Stát budiž rozdělen na senatorialni. kraje souvislého 
území podlé počtu oprávněnýcq voličů. co nejvěrněji možpo, a 
každý kraj budiž oprávněn zvoliti iednoho senátora, a jednotlivý 
žádný okres není oprá_vněn k více než jednomu senátoru. 

Odd. 26. Óleno7é zástupitelstva mají býti roztříděni mezi jed
notlivé oirresy podle · počtu obyvatelstva v nich, co možno nejí 
věrněji, dle rozpočtu obdrženého rozdělením obyvatelstva státu, 
doqíleného nejnovějším sčítáním Soustátí, počtem členů, z nichž 
skládá se zástupitelstvo; předpokládaje, že kdykoli jednotlivý 
okres měl bx dostatečný počet obyvatelů, by tím byl oprávněn 
k jednomu zástupci, má tento okres býti ustanoven co zvláštní 
zástupitelský kraj, a když dva neb tři okresy musí se složiti, aby 
vydaly potřebný počet 0byvatelstva k zastupování, takové okresy 
mají býti spolu sloučeny ; a když by některý okres měl více 
než potřebného obyvatelstva, iež by iej opravfíovalo k jednomu 
neb více zástupciim, taký zástupce · neb tací zástupci -přidají se. 
tomut0 okresu, a · přebytek obyvatelstva pak připočítá se k iinému 
okresu za účelem zastoupení, pokud tento s ním jest souvislý. 

Odd. 27. \Tol by senátorů a zástupců buďtež všeobecné po 
celém státu a bnďtež říÚmJí zákonem. 

Odd. 28. Zákonodársví v prvním svém zasedání po uveřej· 
n~J?-Í ~a7.dého spol~ov~ho d~sítil~tého sčítání obyvatelstva r~ztří· 
d1t1 staL na senatonalm a zastupitelské kraje v so11hlasn s usta 
noveními oddělení 25 a 26 tohoto článku ; a do nejbližšího desíti
letého sčítání obyvatelstva, když ;;tž první roztřídění bylo zákono
dárstvem učiněno, stát budiž a tímto jes~ rozdělen na senatori-

• 
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alní a ·zástnpitelské kraje, jak ustanoveno nařízením sjezdu o tom
to předmětu. 

Sněmovní řád. 

Odd. 29. Uvozující sloka všech zákonů budiž : "BudiŽ 
uzavřeno zákonodárstvím státu Texas". 

Odd. 30. Žádný zákon nebttdiž přijat leda po návrhu, a 
žádn~ návrh ne budiž tak doplněn při přijímání ·svém v kterékoli 
sněmovně, aby iejí původní účel byl změněn. 

Odd. 31. N ávrhy mohou původu míti v kterékoli sněmov

ně, a . když sněmovnou tou byly přijaty, mohou býti doplněny' 
změněny neb zavrženy v drnhé. · 

Odd. 32. Žádný návrh nemá nabýti vlatnost zákona, pokud 
nebyl čten ve třech rodičných dnech v každé sněmovně a 
a · nebylo povoleno svobodné o něm rokování ; avšak v -případech 
nutné o~ecné potřebné potřeby (kteráž potřeba má býti udána. 
v proslovu neb v z11ění návrhu toho) čtyři pětiny sněmovny, v 
níž o návrhu se jedná, mohou zrušiti toto pravidlo; když bylo se 
hlasovalo 'o zrušení tom s "ano" ·neb "ne" a zanešeno bylo d0 

zápisků. '" 
Odd. 33. Yšechny návrhy o vybírání daní mají míti pů. 

vodu svého v domě zástupců, avšak senát může doplniti neb 
zavrhnouti je jako jiné návrhy. 

Odd. 34. Když bylo o návrhu porokováno a byl zavržen 
kterou koli sněmovnou zákonodárství, nemá žádný náu·h obsa-

. hnjící tutéž podstatu býti přijat za zákon během téhož zasedánÍ· 
Když bylo jednáno o usnešení nějakém a bylo zavrženo, nemůže 
více býti přij~to v ·tom samém zasedání usnešení obsahující tutéŽ 
podstatu. · 

Odd. 35. Žádný náYrh (vyjma všeobecné návrhy peníze 
vykazující, které . by zasahovaly . ;rozličné předměty a účty, pro 
něž a k vů~i nimž peníze se vykazuií,) nemá obsr-hovati více 
nežli jeden předmět, který budiž vyiádřen v ohlavení ieho. Avšak 
když by některý předmět byl obsažen y návrhu, který by nebyl 
obsažen v ohlavení: toho návrhu," návrh 

11 
takový jest neplatný jen 

potud, pokud se týká obsahu nezal11·nutého v ohlavení návrhu. 
Odd. 36. Nižádný zákon nemá býti ~b1;1oven neb doplněn 

odkázáním k jeho ohlavení ; nýbrž v případu takovém návrh ob
novený, aneb oddělení doplněno býti mající musí 'Se zn,ovu na
vrhnouti a v celé délce své uveřejniti. 

Odcl. 37. .Nižádný návrh nebudjž uvažován, leda by byl 
dříve <>dkaizán výborn a ním předložen ; a nižádný návr? nebu
diž přijat, který by nebyl dříve P?dán •a -odkázán vyboru a ním 
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pře,dlo,žen .. nejméně tři , dny před konečným odřočením zákono
dárství. 

Odd. 38. Předsedající ·úřadník . každé sněmovny má u pří
tomnosti sněmovny, jíž zasedá, podpisovati všecky návrhy a 
společná usnešení přijatá zákonodárstvím, když byla jejich ohla. 
vení veřejně před podepsáním jich přečtena ; a udalé podepsání 
budiž zanešeno dv zápisků. ' 

. Odd. 39. Nižádný zákon přijatý zákonodárstvím, vyjma 
všeobecný návrh odkazující peníze, nemá vejíti v platnost neb 
míti moci, leda až v devadesáti dnech po odročení zasedání, v 
němž hyl přijat, leda v případu nutné potřeby, kterážto potřeba 
musí býti . vyjádřena . v proslovu neb vey znění návrhu zákona 
toho, kde zákonodárství má d věrna třetinami hlal:!ů všech členů 

do každé sněmovny .. zvolenýcb naříditi Jinako ; řečen8 · hlasování 
má býti s "ano" a "ne" a zanešeno do zápisků. · 
. Odd. 40. Když zákonodárství sešlo by se ku zvlá-štnímu za. 
~edáni, nemá -v něm díti se nižárlné zákonodárstvo o předmětech 
jiných, nežli těch vyznačených ·v provolání guvernéra zasedání toto 
svolávajícím, aneb od guverrléra jim předložených, a nižádné 
zasedání takové nemá míti delšího trvání, nežli třicet dní. 

Odd. 41. Ve všech volbách senátu neb zastupitelstva spo· 
lečných neb oddělených, má se hlasování díti živým hlasem, 
vyjma při v.olení jicQ. úřadníků. 

Požadavky a obmezení. • 

Odd. 42. Zákonodárství má přijímati takové zákony, kterých 
jest třeba ku do života uvedení všech ustanovení této ústavy. 

Odd. 43. První zasedání zákonodárství pod touto ústa vou 
má se postarati o přehlednuťí, vypsání a uveřejnění zákonů civil
ních i kriminálních; a podobné přehlédnutí, vypsání a uveř~jněn
může se ťíti každých následujících deset roků; předpokládaje, že 
při uznávání a vykonávání toho přehlednutí a opravení .zákono
dárství nemá býti obmezováno odděleními 35 a 3o tohoto článku. 

Odd. 44. Zákonodál!ství ustanoviž 'zákonem platy všech ú. 
fadníků, sluhů, jednatelů a veřejných kontraktorů, o nichž I;Iení 
ustanoveno v této ústavě, avšak nemá povoliti zvláštní platy kte
rému,koli úředníku, · j~dnateli, sluhovi, neb veřejnému k on traktoru, 
když taková obecná služba byla vykonána aueb smlouva )lzavřína 
na její · vykonávání; amž má ,.ovoliti jakýkoliv obnos peněžitý 
pokladny ::~tátní, výkazem neb jiným spůsobem, kterén.tukoli jednot· 

vci, na požadavek skutečný neb předstíraný, když nebylo o týZ 
po3taráno zákouem dři~e stávajícím; aniž má zaneprazdňovati ko: 
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bokoU ve jménu státu, led!} po splnomocnění dříve atávaj1ho zá 
'k ona. 

Odd. 45. · Moc změniti místo přelíčení ve přích civilních neo 
kriminálních má spočívati v soudních dvorech, aby užívaly ií ta
kovým spůsobem, jak by se zákonem ustanovilo; a zákonodárstv! 
má přijmouti zákony k tomu účelu. 

Odd. 4o. Zákonodárství má při svém prvním zasedání po
přijetí této ústavy · přijmouti důkladné zákony o poběhlících. 

Odd .. 47. I Zákonodárství má . přijímatí 'zákóny zapovídaiící 
zařizování loterií a podniků výherních v tomto státu, jakož i pro
dávání lístků do loterií, výherních podniků a jiných podobných na 
základě loterní zásady, stávajících aneb zařizovaných ': jiných stá 
tech. · 

Odd. 48. Záko:o.odárství nemá rríti právo vybírati daně aneb
ukládati břemena n.a lid, leda k tomu účelu, aby získalo pšiimů 
dostatečných pro hospodárné spravování vlády, v čemž mohou 
býti obsaženy následující účele: Placení všeeh úroků z upsaného· 
dluhu státního; Stavění a opravování vežejných budov; Ve pros
pěch nmořnjící zálohy, která nemá býti větší, nežli dvě procenta 
obecného dluhu, a pro splácení nyněišího běžného dluhu státního 
v to po čítaje dospělé úpisy, k jichž splácení umořující záloha 
nestačí; Vydržování obecných škol, v což jsou zahrnuty koUie a 
univ<::rsity státem zařízené; jakož i v,tdržování a podporování rol
nické a řemeslnické kol~je texanské; flacení nákladu na ukládá
ní a vybírání daní, a vyplácení všech . úřadniků, jednatelů a na
jatců státní zprávy, a všech nahodilých výlqh s tím spojených ;· 
Podporování ústavů pro slepce, hlnchoněm~, pomatent, pro stát
ní pohřebiště a veřejné ·slátní pozemky; Y ymahání pravidlovánf. 
karantény ua březích Texasu; Hájení hranic státu. 

Odd. 49. Nižádný dluh nemá býti utvořen od státu neb 
ve prospěch jeho, leda k zásobení nahodilých nedostatků v priJ
mech z daní, k odražení vpádu, k potlačení vzbouření, k hájení 
státu ve válce, neb k placení stávají9ích dluhů, a dluh utvořený 

k zaopatření nedostatků při daních nemá nikdy překročiti průměr 
v nižádné době dvě stě tisíc dolarů. 

Odd. 50. Zákonodárství nemá míti nižádnou moc dávati neb 
půjčovati, aneb zplnomocfiovati dá;ání neb půjčování úvěru stát 
ního ve prospěch nějaké osoby, společnosti, korporace, ať obec
né neb iiné, aneb uvázati úvěr státní jakýmkoli jen spůsobem na 
zaplacení povinnosti, nynějších neb budoucích, jakéhokoli jednot
livce, spolku neb shromáždění jednotlivců, obecné neb jakékoli 
jiné korporace. 
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Oáá. 51. Zákonodárství ~emá žádné moci učiniti D:ějaký 

dar, neb splnomocp.iti dělení daru z ooe~ných peněz nějakému jed
notli vci, spolku jednotlivců, obecné, neb jaké'koli ii11é korporaci, 
přeapoklaáaje, že toto ne.má se vykládati tak, aby zabrafíovalo 
se udělení pomoci v případě obecné něJaké shody. 
' Oáá. 5~. Zákonodárství nemá míti nižádné moci splnomoc-
ňovati něktet·ý okres, obec neb jiné politické těleso, . neb pod-od
díl státq. k propůjčení svého úvěru neb věnování obecných . peně 
neb cenné věci~na podporu některého jednotlivce, spolku neb ~ tě. 
lesa některého; aneb ku súčastnění se co akcionáře, při takovém . 
tělesu, neb společnosti. 

Oáá. 53. :l;ákonodárství nemá míti moc darovati neb splno. 
mocfíovati nějaký okres neb obecní · úřad k darování nějakého 

zvláštního platn, služného neb náhrady nějakému obecnému ú_ 
řadníku, jednotlivci, sluhovi neb kontraktoru, když služby už jsou 
vykonané., aneb smlouva uzavřína a vykonánav celku neb v čás
ti; aniž splatiti neb splnornocniti splacení nějakého nároku zvednu
tého proti některém~ okresu neb obci ve státu, pod jakoukoli 
smlouvou neb · shodou, bez splnomocnění zákonitého. 

Oild. 54. Zákonodárství neu1á m.íti moci ~ropustiti neb od
ciziti nějaký závazek držaný státem naproti nějaké železnici, neb 
něiakým spůsobem změniti znění neb smysl, aneb přijmouti nějaký 
zákon jej vykládající; nýbrž t~ntýž má býti vymožený v so~hlasu 
s původním zněním, dle ně4ož ·byl získán. 

Oáá. 55. Z~íkonodárstvi nemá nižádné moci propustiti neb 
vymořiti, aneb splnomocniti propuštění neb. vymoření v celku neb z 
části zadluženi, povinnostneb závazek nějakého tělesa aneb jednotliv- , 
ce naproti státu tomuto, _aneb naproti některému okresu neb jinému 
obecnímu těl1e u v něm. · 

_ --~ Odrl. 56. Zákonodárství nemá, leda pokud jinak ustanoven0 
v této ústavě, přijímati nějaký místní neb zvláštní zákon, který by 
oprávnoval : 

Zakládání, rozšiřování neb obmezování závazků. 
Pravidlování záležitosti okresů, měst, obcí, ward neb školního 

okresku. 
,.,Měnění imen osob neb míst; měnění místa přelíčení v civilních 

neb kriminálních pHch. · 
Opravfíování k vykládání, otevírání, mé~ění neb ud.ržován1 

6i.lnic, cest obecných, ulic a uliček. 
Ohledně přívozů a mostů, aneb inkorporování přívozných a 

mostních polečností, vyjma pro stavění mostů přes proudy, které 
tvoří hranice mezi tím to a některým ji u ým státem. 

' . 
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Vyklfzení cest, náměstí, ulic a uliček. 
Ohledně pohřebišt. hřbitovů anebo obecných pozemků nepa. 

třicích státu. 
Opravfíování k při.Jimání za své a zákonité uznání dftek. 
ů mísťování fl, měnění sídel okresních; 

• I 

Inkorporování měst, obcí neb vesnic, neb měnění iich 
charterů. 

Pro zahájení a vedení voleb, anebo ustanovení a :měněnímíst 
hlasovacích .. 

U dilení rozvodů. . 
Tvoření úřadů neb předpisování mocí a povinstí úřadníků v 
Měnění zákona v postup neb · následnictví. 

okresích, městech, městysech, volebních neb školních okresích. 
Pravidlování vykonávání práv.omocnosti neb měnění pravidel 

důkazů v některém soudním řízení, neb zkoumání před 

soudy, smirCiml sudími, šerifi, komisary, rozhodčimi 
a jinými stolicemi, aneb zřízování neb měnění spůsohů vybíraní 
daní aneb vyJ:?ahání rozsudků, aneb předoisování následků soud
ních prodeJfi nemovitého majetku. 

Právidlování platů aneb rozšiřování mocí a povinností měst_ 

ských radních, sudí smírčích, městských úřadů aneb konstablů. 

Pravidlování řizení obecných škol, stavění neb spravování b 
dov okolních, a zavedení peněz pro takové úřady. 

U stanov·ení ceny úroků. 
Tykání s~ majetku nedospělých neb osob občanského práv~ 

zbavených. 
N arovnání pokut, trestů a ztrát, a nahražování peněz zák o 

nitě placených do pokladny. 
Vyjímání majetku z placení daně. 
Pravidlování práce, obchodu, dolování a výroby. 
Prohlašování některé jmenované osoby za dospě]ou. 
Prodluzování doby pro uložení neb vybírání daní, neb jinak 

odpouštění některému asesoru neb výběrčímu daní poyinnosti ieho 
úřadní, neb jeho záruky od zá-vazku. 

Dávání platnosti neúplným formálně neb neplatným zavětím 
neb deedům. 

Povolávání neb sestavování velkých neb malých porot. 
Pro obmezení občanských neb kriminálních řízení. 
Pro inkorporac~ železmc neb ji.ných děl vniterních oprav. 
A ve všech jiných případech, kde obecný zákon může se po

užíti, nesmí býtí učiněn zákon zvláštní neb místní ; přeápoklááaje 
že nic v tomto obsaženého nebude vyklá..:láno v ten smysl, aby 
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to zapovídalo zákonodárstvu přijímati zákony zvláštní pro zacho 
ování zvěřiny a ryb tohoto státu v jiných místnostech. 

Oáá. 57. Nižádný místní neb zvláštní zákon nemá býti při 
jat, leda by se dala zpr~va o úmyslu toho·, že bude o to žádáno, 
uveřejmti v místností, kde záležitost ta neb věc, jfž se to týkati 
má, se nalezá, kterážto zpráva má podati obsah zamýšleného zá_ 
kona, a má býti uveřejněna nejméně třicet .dní dříve před zadá
ním takového návrhu před zákonodorstvo a spůsobem takoV"ým, 
jak zákon předepíše." Důkaz o takové zprávě, ~~ byla totiž uve
řejněná, má s,e podati zákonodárstvu prvé nežli by se takový návrh 

. přijal. 
- Oád. 5R. Zákonodárství má držeti svá sezení v městě Aus

tin, kteréž iest tímto prohlášeno za sídlo vlády. 

élánek IV. 

Výkonný odbor. 

Oddělení 1. Výkonný odbor stá. tu má skládati se z guveJ•_ 
néra, který budiž vrchní výkonný úřadník ve státu, náměstka 

guvernéra, ta:iemníka státu, účetnika obecných účtů, pokladníka, 
komisaře vrchního po~emkového úřadu a vrchního zástupce. 

Odd. 2. Všichni tito hoře jmenovaní úřadnfci odboru výkvn
ného (vyjma tajetr.níka státu) mají býti voleni oprávněným! 
_voliči státu v době a místech voleb pro členy zákonodárstva. 

Odd. 3. Zprávy o každé volbě pro řečené výkonné úřad_ 
nfky, pokud nebude jinak ustanoveno zákonem, mají býti sesta_ 
vené, zape·četěné a poslané úředníky zprávu podávajícími od zá
kona ustanovenými, do sídla vlády, nadepsané tajemníku státn
kterýž odevzdá je předsedovi domrl zástupců, jak brzy ien před
seda takový jest zvolen ; a řečený předseda má během prvního 
týdne zasedání zákonodárstva otevříti a uveřejniti je u přítomnosti 
obou domu ~ák0nodárstva. Osoba o mz sé hlasovalo při ře 
čené volbě, která má nejvyšší vočet hlasů pro kterýkoli z řeče
ných úí·adů dotýčných, a jsoucí ústavně zvolitelnou, má býti pro
hlášena předsedoŮ za souhlasu zákonodárstva za zvolenou do toho· 
úřadu. Avšak když dvě neb tři osoby měly by nejvyšší a stej. 
ny počet hlasů pro' některý úřad nadřečený, jeden z 
nich má býti okamžitě zvolen ?I'O jeden z úřadů těch společným 
hlasováním obou domů zákonodárstva. Popirané volby pro kte
rýkoli z řeč~ných úřadů mají býti rozhodnuty oběma sněmovna
mi zákonodárstva ve společném zasedání. 

.. 
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Odd. 4. Guvernér má hýti nastolen prvního úterku p

0 
zorganisování zákonodárstv:í, aneb tak brzo po něm, co nejvíce 
možno, a má 'držeti úřad svůj na dobu dvou roků, aneb až do
kud jeho nástupce není řádně nastolen. Má býti nejméně třiceti 
roků stáří, občan Soustátí, a musel bydleti ve státu tomto nej
méně pět roků přecház~jících iehp zvolení. 

Odd. 5. On má v určité doby obdržeti co náhradu za své 
služby výroční služné čtyři tisíce dolarii .a nic více, a má míti 
užívání a npotřebování guvernérova sídla, nábytku a ústrojí. 

Odd. 6. Po celou tu dobu co dr~í úřad guvernéra, nemá 
držeti nějaký jiný úřad občanský, vojenský neb společenský 

' aniž smí vykonávati nějaké povolání a dostávati za to plat, od_ 
měnu, náhradu, neb slib tohoto~ od kterékoli osoby neb společ_ 
nosti, za jakoukoli službu vykonanou a učiněnou během doby, 
co ie guvernérem, · neb kterou by pak vykonal. 

Odd. 7. Má býti vrchním velitelem vojenských sil státu, 
leda kayž jsou povolané do skutečné služby pro SoustátL On 
jest splnomocněn povolati obranu ku vykonávání zákonů stát
ních, ku potlačení vzbouření, odrážení vpádů a hájení hranic 
před nepřátelskými vpády Indiánů aneb jiných loupeživých rot· 

Oáá. 8. Guvernér může při mimořádných příležitostech 
svolati zákonodárstvÍ' do sídla vlády aneb na jiném místě v přL 
padu, že by tam panovala nemoc nějaká. Jeho provolání o té 
věci musí zřejmě určiti účel, ·pro který se zákonodárstyí svolává. 

Odd. 9. Guve~nér má na počátku každého zasedání záko~ 
nodárství a na konci lhůty· úřadovací podati zákonodárstvu sdě. 
lení skrze poselství, o stavu státu, · a má od poručiti .zákonodár 
stvu takové kroky, které by za dobré uznal. Má býti zákono
dárstvu zodpovědným za všecky obecné peníze ním přijaté a 

·vydané z jakékoli zálohy jeho rozkazu podrobené i s dosvědče
ními písemnými, a má ku svému poselství přiložiti takovéto 
sdělení. A na počátku každého pravidelného Z!lsedán:í má před
ložiti odhadnutí obnosu peněz vyžadovantch na poplatnících 
daně ku všem účelům. 

Odá. 10. On má přihlížeti k tomu, aby zálmny byly věrně 
vykonávány a má osobně říditi, aneb takovým ·spůsobem, jak 

· zákon předepíše, veškeré spojení a jednání státu s jinými státy a 
f:ie Soustátím. 

Oád. 11. Ve ··všech krimináln.:ích řízeních, · vyjma zrádu a 
obžalobr. úřední, má mfti moc po odsouzení uděliti úlevy, změ
nění trestu a omilostnění ; a pod takovými pravidly, jak zákono 
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dárstvo předepíše, má míti moc odpustiti pokuty a zabavení. 
N a radu a souhlas sena tu může zadržeti rozsnd~k takový až do 
uzavření následujícího zasedání zákonodárstva, pfedpokládaje, že 
ve všech případech odpuštění pokut a trestů, neb u.dělení ulevení, 
proměnění trestů · aneb omilostnění, má do pisárny tajemníka 
státu zaslati své k tornu příčiny. 

Oáá. 12. Veškerá uprázdnění v úřadech s.tátních neb okres. 
kových, vyj ma zákonodárst:va, majÍ se vyplniti, leda ·by jinak 
bylo ustaveno zákonem, ustanovením guvernéra, kteréžto ustano
vení, učiněno-li během zasedání senátu, má díti se na radu a 
souhlas dvou třetin v senátu · přítomných. fT činěno-li zá odročení 
senátu, řeč~ný ustanovenec neb některá jiná osoba. · ku vyplnění 

toho uprázdnění, má býti jmenována senátu během desíti dnů prv
ních v jeh0 zasedání. Odmítne-li je senát, místo ta~ové okamžitě 
stane se uprázdněno, a guvernér bez odkladu učiní další jlilenování, 
pokud nestane se schválení. Avšak kdyby nestalo se žádné 
schválení během zasedání senátu, guv-ernér pak nemá ustanoviti 

· potom nějakou osobu ku vyplnění uprázdnění toho, která byl!:~ 
y senátu zavržena ; nýbrž může ustanoviti nakterou jinou osobu 
ku vyplnění uprázdnění toho, a7. do ,nejbližšího zasedání senátu, 
aneb do pravidelného zvolení do řečeného úřadu. U stanovení 
do uprázdněných míst úřadních, která jsou lidem volebná, trvají 
pouze do nejbližší hlavní volby potom. 

Oáá. 13. Během zasedání zákonodárství gu ver11ér má byd
leti tam, kde zasedání se odbývá, a v každé jiné době v sídle 
vlády, leda by ustanov~ním zákónodárstva byl žádán neb splno
mocněn bydleti jinde. 

Odd. 14. Každý zákon, který by prošel oběma sněmovnami 
'zákonodárstva, má býti předložen guvernéru pro jeho schválení· 
Když jej schyálí, má jej podepsati, ale když jej neschvaluje, má 
jej navrátiti se svými námitkami do sněmovny, z niž vyšel, 
kteráž zapíše ihned námitky učiněné do zápisků, a jme se jednati 
o nich. Když by po takovémto uvážení dvě třetiny členů přL 
tomnýclY usnesly se o přijetí zákona toho, má býti poslán i s ná
mitkami do druhé sněmovny, která jej též uvažuje a když by 
nalezl . schválení též dvou třetin této sněmovny, stane se záko
nem; avšak v takových případech hlasy obcu sněmoven musí 
býti odevzdány s "ano" neb "ne", a jména údů hlasujících pro 
zákon aneb proti němu zanesou se do zápisků každé dotyčné 
sněmovny. Když by některý návrh zákona nebyl navrácen gu
vernérem s jeho námitkami bf!hem desíti dnů (neděli vyjímaje) 
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když byl .jemn podán, stane se zákonem zrovna tak, jako by · ie-

. byl on podepsal, leda by zákcmodárstvo svým odročením zabrá- . 
nilo jeho navrác~ní, v kterémžto případu stane se zákonem, leda 
by on zadal iej do pisárny tajem~íka státu se svými námitkami, _ 
a oznámil to veřejným prov:oláním během dvaceti dnů _po tako
vé.m onročení. Kdyžby některý návrh zákona předložený guve.r
.néru obsahoval více odstavců, výkazních, on může protiviti se 
jednorri~ neb více takových odstavců, a schváliti ostatní část ná. 
vrhu. V takov~m případu má_ 11řivěsiti k takovému návrhu zá
kona při podepisování jeho odstavce, iimž se protiví, a žádný 
odstavec takt<? znechválený nemá vejíti v platnost. Když by zá.. 
konodárství právě zasedalo, má poslati snětrovně, v níž návrh 
byl p~vstal, opis takového ndání, ·a odstavce neschválené mají 
býti zvlášť uvažované. Když by po. uvážení jeden rieb vice z 
těchto odstavců byl neb byly schváleny dvěma třetinam'. přítorn
nýQh členů každé ze sněmoven, tytéž mají se státi částí zákona · 
vzdor námitkám guvernéra. Kdyžby některý takový návrh zá
kona, obsahující více odstavců výkazních, nebyl dodán guvernéJ 

. 1 

ru deset dní (neděli nepočíta:ie) před odročením a byl v rukou 
ieho v době odro-3ení, má míti dvacet dní od takového odročení, 
v 'nichž by zadal námitky k některým odstavcům z nich a učini
ti o _tom provolání, takový odstavec anep · odstavce nevejdou v 
platnost. 

Odd. 15. Každé navržení, rozhodnutí neb hlasování, k ně. 
muž by bylo zapotřebí součinnosti obou sněmoven zá.konodár· 
ných. Yyjma 'na otázky o odročení, má býti předloženo guver
néru, a nežli stane se plat ým, má ním býti schváleno ; aneb 
jsouc zamítnuto, má býti znovu př~iato v obou sněmovnách , a 
veškerá pravidla, ustanovení a obmezerií ma:ií týkati se toho, 
jakož předepsáno v právě předcházejícím oddělení v případu 
nějakého návrhu. 

Odd. 16. Má býti také náměstek guvernéra, kterýž má 
býti volen při kqždé volbě pro guvernéra těmiže voliči, tímže 
spůsobem, zůstati v úřad~ tutéž dobu a mít1 tyže vlastnosti. 
V o liči mají rozhodnouti, koho chtějí voliti guvernérem a koho 
náměstkem. N áměstek guvernérův má · mocí svého úřadu býti 
předsedou senátu, · a má míti, když ve výboru celistvém právo 
debatovati a hlasovati o všech otázkách ; a když senát jest stejně 
rozdvojen, má dát rozhodující hlas. V případu smrti, poděko
vání se, sesazení s úřadu, neschopnosti neh zdráhání se gu verné
ra k službě, neb v případu . ieho úřadního obžalování neb vzdá-

' 
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le~í ze státu, má náměstek guvernérův vykonávati moci a práva 
náležejíci úřadn guvernéra, dokud jiný by nebyl zv0len a řádně 
se neproukázal; aneb dokud guvernér . obžalovaný, nepřít_omný 
neb Peschopný by nebyl sproštěn obžaloby, vrátil se aneb .jeho 
neschopnost odčiněna nebyla. 

Odd. 17. Když by během uprázdnf>ní úřadu guve1:néra, 
náměstek guvernéra zemřel, poděkoval se, zdráhal se, sloužiti, 
neb byl s úřadu sesazen, aneb byl neschopen k službě, aneb kdyby 
byl obžalován aneb vzdálen ze státu, tu předseda senatu pro ten 
čas, má tímže spůsobem říditi vládu, až by bylo místo jeho ob
sazeno guvernérem aneb jeho 11áměstkem. Náměstek guvernéra 
má, když jedná co předseda senátu, dostávati za své služby tu 
samou náhradu a mílovné které se povoluje členům E~enátu a niče
ho vice; a během té doby, co bude říditi vládu jakožto guvernér, 
má tímže spůsobem dostávati tu samou náhradu, kterou by byl 
guve1·nér obdržel, kdyby byl zaneprázdněn býval povinnostmi 
svého úřadu, a nic více. Prozatín..ní předseda senátu má v d1)bě 
kde by řídil vládu, obdržeti stejným spůs.obem stejné náhrady 
~~eré by byl guvernér obdržel; kdyby byl plnil povinnosti svého 
uradu. 

Odd. 18. Náměstek guvernéra aneb předseda senátu nastupující 
do úřadu guvernéra, má . po celou lhůtu své vlády býti po1. vešk~rými 
obmezeními a závazky, které ukládají se touto ústavou guvernéru. 

Odd. 19. Má stávati též pečetě s~átní, která budiž držána u ta
jemníka stát.oího a užívána od něho úředně pod dohlídkou guvernéra. 
Peče+' státní budiž hvězda pětirohá obklopená • olivovými a dubovými 
větvicemi, a slova : ,,State of Texas." 

Odd. 20. Veškeré vověření má udati se ve jménu a z plnomocen
Atví státu Texas, zaopatřené státní pečetí, podepsané guvernérem a 
-dosvědčené tajemníkem státu. · 

Odd. 21. Má stávati taj~níka stát.oího, který má býti ustanovo
ván guvernérem s radou a souhlasem senátu, a který má zůstati v úřadě 
během služné lhůty guvernéra. On má splnorriocniti uveřejiíovánÍ 
zákonů, a držeti řádný seznam všech úřadních skutků <:~.řízení guverné· 
ra, a má, když toho žádáno, předložiti ty samé papíry, výtahy a poukáz
ky k tomu náležející před zákonodárstvo, neb některou jeho sněmovn~ 
a má vykonávati takové jiné povinnosti, jaké by zákon na něm požado 
val. Má ol:)držeti za sv~ služby výročné služné dvou tisíc dollarů a 
nic více. 

Odd. 22. Vrchní zástupce má držeti úřad svůj za dva roky a dokud 
by jeho nástupce nebyl řádně přijat. On má zastupovati stát ve všech 
žalobách a řízeních před ·nejvyšším soudem Rtátu, v nichž by stát byl 
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stranou, ::t má · přihlížeti . ku charterovým právům všech soukromých 
společností, a od času k času jménem státu učinit takové řízení při 
soudech, 1aké by bylo slušné a potřebné, aby se předešlo, by některá 
soukromá společnost vykonávala nějakou moc an~b žádala neb vybírala 
některé druhy poplatků, mýt, cestovného neb přístavného, zákonem ne
dovoleného. On má, když. toho dostatečná jest příčina hledati Roudní 
zakročení proti takovým charterům, lena by iinak bylo zvláště nařízeno 

zákonem, a má dáti písemní zákonnitou radu guvernéra a jiným výkon
ným úřadníkům, když jeRt o to žádán, a vykonávati tákové ostatní po
vinnosti, jak toho zákon požaduje~ Má bydleti v sídle vlády během 
trvání svého úřadu. Má obdržeti za své služby roční služné dvou tisíc 
dollarů a nic více, mimo platu takového, jaký by byl zákonem přede

psaný, předpokládaje, že p"Iat, který obdrží, nemá obnášeti více nežli 
dva tisíce dollarů. · 

Odd. 23. Učetník obecných účtů, pokladník a komisař 
vrchního pozemkového úřadn, každý má držeti úfad svůj na 
dobu dvou roků a pokud nástupce jeho nebyl dosazen. Obdrží 
roční službu dvou tisíc pěti set dollarů, a nic vfce; bydlí v 
hlavním městě stát11 během doby úřadování svého ~ a vykonávají 
takové 'llužby, j;.Lké by se jim zákonem uložily. Oni a tajemník 
státu nemají bráti nějaké platy ku svému prospěchu, nějaké 

výlohy neb potřeby písárny. Všechny platy, které by byly po
třebné za jakoukoli službu vjkonanou některým úředníkem jme
novaným v tomto oJ dělení, neb v jeho písárně, mají se splatiti, 
když obdrženy, do státní pokladny. 

Odd. 24. U čet má býti držán od úředníků výkc,nného . od
boru, a od všech úředníků a správců státních ústavů, .o vš~ch 
penězích ob~ržených, a vydaných, aneb iinak upotřebených nimi, 
o každém zvláště, ze všech pram~nů a za každou vykonanou 
službt~ ; a pololetá z-práv a o tom má býti činěna guvernérovi 
pod přísahou. Guvernér může kdykoli žádati písemné sdělenÍ 
od kteréhokoli_neb všech řečených úřad~íků neb správců, o kte 
rémkoli předmétn týk~jícím se povinností, stavu, řízení a výloh 
jich dotýčných úřadů a ústavů, kterážto zp1;áva má býti guverné
rem žádána pod přísahou, a guvernér může též nahlédnoutí do 
]ich knih, účtů, v,ýplatních lístků a obecných záloh; a kterýkoli 
úřadmk neb správce, který by kdykoli, svévolně učinil křivou 
.zprávu neb by podal křivou zprávu neb by podal křivé sdělení, 
~á být~ vinen křivé př·ísahy, a tak odsouzen a trestán dle toho, 
l sesazením s úřadu. 

Odd. 25. Zákonodárství má příj mou ti důk~adné zákony 
ulehčující vyšetřování zlomení důvěry a povinnosti _při všech 
:Strážcích obecných peněz, a postarati se o ji~h sesazení s úřadu 

. I 
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na podstatnou dokázanou příčinu, a zárovefi o ustanovení dočas
ných nástupců do úřadů jejich v době takovéhc- sesazení. 

Odd. 26. Guvernér má na radu a po souhlasu dvúu třetin 
Senátn ustano\·ovati . dostatečný }JOČet veřejných notářů pro 
každý okres, kteří by vykonali takové povinnosti, které jsou neb 
budou předepsané v zákuně. 

Článek V. 

Soudní odbor. . 
Odd. 1. Soudní moc tohoto státu budiž složena v jednom nejvyšším 

soudu, .v soudu odvolacím, v soudech krajských, v soudech okresních, v 
soudech komisařů, v soudech smírčích sudích, a v takových jiných sou
dech, které by se ustanovily zákonem:. Zákono9-árství může stanoviti 
kriminální kr·ajské soudy s takovou právomocností, jakou by předepsa
lo, avšak žádný takový soud se ne3aloži, dokud kraj ten neobsahuje 
město, _v němž by sídlelo nejméně třicet tisíc obyvalelu uznalých spol
kovým sčítánim neb i mým liřadním součtem, p ř e d p o kl á d a j e, 

. že takový městys 'b.eb město by vydržovalo krajský ten kriminální soud 
když by byl zřízen. Kriminální soud krajský okresil ·Galveston a Ha · 
ris má pokračovati s krajem, právomocností a organizací teď stávající' 
dokud nebude zákonem jinak ustanoyeuo. -

Odd. 2. N ejvyšší dvůr má se skládati z hlavního sudího a dvou 
společných sudí, z· nichž dva vždy tvoří kvorum, a souhlas dvou soud_ 
cil jest vždy třeba ku .rozhodnutí nějaké záležitosti. Žádná osoba ne
má býti volitilná do úřadil sudího nejvyššího· neb přiřaděného ku nej
výššímu soudu, leda by byla v době zvolení občanem Soustátí a tohot() 
státu; a pokud nebyl dosáhl stáři třiceti rokil, a nebyl skutečným práv
níkem neb soudním sudím při některém soudu tohoto státu, neb tako1. 
vým sudím i právníkem z~;rovefi. nejméně sedm roků. Řečený vrchní 
sudí a jeho přísedící soudcové mají býti zvoleni oprávněnými voliči to
hoto státu při hlavních volbách, mají úřady své držeti na šest roků, a. 
každý z nch má dostávati výroČné služné ne více nežli tři tisíce pět set 
a padesáte dolarů. V případu uprázdnění úřadu ·vrchního eudího neb 
přísedícího sudího při soudu nejvyšším, guvernér vyplní uprázdnění až 
do nejbližší yolby hlavní pro státní úřadníky, a při takov·é hlavní volbě 
uprázdnění za nevyplynutou lhůtu má býti vyplněno zvolením od voli
čů oprávněných ve státu. 

Odd. 3. N ejvyšší soud má míti právomocnost odvolací pouze, kte
ráž má býti tak Yeliká jak hranice státu avšak potahuje se pouze · na ci
vilní přípa.dy, nad nímiž mají krajské soudy původní a .dovolací prá
yomocnost. Odvolání mohou se povoliti od soudů interlolo~torníeh při 
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krajs~ých soudeeh, v takovýeh případech a pod takovými pravidly, jak 
zákon předpisuje. Nejvyšší soud a soudcové jeho mají míti moc vy· 
dati pod takovými pravidly; jaké zákon předpisuje, listinu "manda· 
mus"· a všecky jiné listiny potřebné k vymoženi právomocnosti řečené
ho soŮdu. N ejvyšši dvůr má míti moc na "affidavit" neb jinako, jak 
soud by za dobro uznal, přesvědčiti se o pravém stavu věci, jaké jest 
potřebi ku řádnému vykonáváni právomocnosti. · N ejvyšši soud má za· 

. sedati pro vykonáváni záležitosti svých od prvního pondělka v řijnu až 
do poslední soboty v červnu každěho roku v sídle vlády, a ne ve vice 
nežli ve dvou místech ve státu. · 

Odd. 4. N ejvyšši dvť.r má"'ustanoviti zapisovatele pro každé mis
to, kde by- zasedal, a každý z řečených zapisovatel fr má podati záruku 
takovým spůsobem, jak toho nyní zákon žádá, aneb jak by toho ·potom 
žádal, má držeti úřad na čtyry roky, a má býti podroben sesazeni řeče

ného soudu_pro dobrou příčinu proti němu v řečeném soudě v knihách 
zanešenoů. 

Odd. 5. Soud odvolací má sestávati ze tři sudích, z nichž vždy d_vá 
mají tvořiti dostatecný počet k odhlasování, a souhlas dvou sudích má 
býti potřebným k rozhodnuti řečeného soudu, Mají byti zvoleni oprá
něnými voliči státu při h~avních volbách, Maji býti občany Soustátí a 
tohoto státu; mají býti staří nejméně třicet let v době zvoléní; každý z 
nich musí býti zkušený právník anebo sudí některého soudu tohoto stá 
tu, aneb takový právník a sudí zárovefi, za nejméně sedm roků. ŘečenÍ 
soudcové mají držeti své úřady na dobu šesti roků, a každ:ý z nich má 
obdržeti výroční služné tři tisíce pět set a padesát dolarů, kteréž nemo· 
hou se zvýšiti neb snížiti oěhemjich úřadování. 

Odd. 6. 'Soud odvolací má právomocenství odvolační stejně rozší. 
řené jako státní hranice ve všech kriminálních řízeních jakéhokoli · stup
ně, a ve všech civilních řízeních, leda by později jinak bylo ustanoveni 
zákonem, čehož okresní Roudy mají původní neb odvolací právomocnost. 
V řízeních civilních jeho rozhodnutí se neuveřejnuje, leda by tiveřejnění 
takových rozhodnutí bylo žádáno zákonem. Stmd odvolací a toho soud
cové mají míti moc vydati listinu "Habeas corpus"; a pod takovými 
pravidly, jak by je zákon předepsal, vydati takov.é listiny, jak jich bude 
třeba k vymožení jeho vlastní právomocnosti. Soud odvolací_ má míti 
právo na písemná udání (áJfidavits) neb jinak,jak by soud sám za dob· 
ré uznal, přesvědčiti se o takových záležitostech skutečnosti, jaké byly' 
by potřebné k vykonávání jeho právomocnosti. Sou i odvolací ma zase· 
ilati k vykonáv.ání prací svých od prvního pondělka v říjnu až do po. 
slední soboty v červnu každého roku, v hlavním sídelním městě, a ne ve 
vice nežli ve dvou jiných místech ve státu, kde by nejvyšší dvůr držel 
svá zasedání. Soud má ustanoviti zapisovatele pro každé místo, kde by 
zasedal a každý ten řečený zapisovatel má dáti záruku takovým spůsobem 
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jak toho zákon nyní požaduje neb budoucně požadovati bnde; má d.l:žetj_ 
úřad svůj na čtyři roky, a má býti pCldroben sesazení od řečeného . sou. 
du pro dobrou příčinu zapsanou v zápiskách řečeného soudu. 

Odd. 7. Stát má býti rozdělen na dvacet a šest soudních okresku' 
kterýž počet může zákonodárstvem býti zrušen. Pro každý okresek má 
býti zvolen od oprávněných voličů jeho při hlavních v_olbách členů do 
zákonodarstva jeden suclí, který má býti nejméně dvacet a pět roku 
stár, má býti občanem Soustátí, musí býti vykonným právníkem anebo 
sudím při některém soudu tohoto státu nejméně za dobu čtyrech roků, 

a musí bydleti v okresku, v němž jest zvolen, dva roky nejblíže 
předcházející jeho zvolení; musí bydleti ve svém okresu po 
dobu držení svého úřadu; má držeti úřad svůj na dobu čtyrech 

roku; má obdržeti roční služné dvaceti pěti set dolarů, kteréž služné ne. 
má býti zvýšeno neb sníženo během lhůty jeho úřadoyání ; a má držeti 
p1avidelné soudní lhůty v jednom mí tě každého okresu tohoto okresku 
dvakráte v roce každém takovým S]JŮSobem, jak bude zákonem přede

psáno. Zákonodárství má míti moc v" eobecným zákonem splnomocni 
ti držení zvláštních lhůt soudních v kterémkoli okresu k vůli vykonání 
práce; a má postarati se o držení okre kových soudů, když by jeho sudí 
byl nepřitomen aneb pro nějakou příčinu by byl neschopným učměn neb 
nemohl přeasedati. 

Odd. 8, Okreskový soud má míti původní právomocnost v kri· 
minálních řízeních tu]Jně felonie, ve v" ech přích ve prospěch stá tu ku 
vymožení pokut, zabavení aneb odtí.mrtí; ve v" ech řízeních rozvodních; 
ve v"ech řízeních špatného chování e ohledně úředního jednání; ve 
všech řizeních ku vydobytí náhrad pro urážku na cti neb poškození do· 
brého jména a povahy, ve všech řízeních o dobytí práva majetního k 
pozemktl..m, pro vydobytí závazků na něm lpících; ye všech řízeních v 
rozepřích o právo majetní zvednutých mocí nějakého zabavení, sekves
trace, o vojení, když majetek, z něhož e vybírá poplatek jest roven 
aneb přesabuje v ceně své pět set dolarů; a ve všech řízeních, stížno -
tech, neb přích jak}rchkoh, bez ohledu na něj.ak$r rozdíl mezi právem a 
zvykem, když záležitost v rozepři j oucí jest oceněna v obnosu pěti set 
dolaru vyjma tí.roky, a řečené ty oudy a jich soudcové majj míti moc 
vydati lis~iny "habeas corpus" v případech felonie, "manda.mus" k zaba 
vení "certiorai·' a v"ecky litiny potřebné k vymožení Rvé právomocnos· 
ti. Okre kové soudy mají míti odvolací právomocnost a vrchní dohlíd
ku v probatních záležitostech nad okre ním oudem ustanoveným v 
každém okre u ku us!iano-vení strážců neb poručníků, dávání pi u odka
zovacích a správčích, ku spořádání účtů vykonavatelů závětí, správců 
a poručníků, a ku vykonávání prací týkajících se majetku; a původní 
právomocno&t o vrchní dohlídku nad vykonavateli závětí, správcemi po_ 
ručníky a nedo pělými pod takovými pravi~ly, jaké by byly předepsány 
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zákonodárstvím. Veškerá řízení nyní před nejvyšším soudem vezlCb 
nad nimiž má soud odvolací právomocnosti odvolací pod ustanoveními 
tohoto článku, mají co nejdříve jen bude možno .po zařízení řečených 
soudů odvolácích, býti stvrzená a zápisky odevzdané soudu odvo· 
lacímu, a mají býti rozhodnuta takovým soudem od volacím, tak jako by 
ty samé byly původně podány k odvolání k takovému soudu. 

Odd. 9. Pro k~ždý souli okreskový má býti ustanoven v každém o-
.· kresu zapisovatel, který má býti zvolen oprávněnými voliči pro úřady stát

ní a okresní, a který má držeti úřad svůj na dva roky, podroben jsa se
zení a sdělení, aneb na- obžalování velké poroty a na usvědčení malou 
porotou. .V případu uprázdnění sudi okresního soudu m.á míti moc u
stanoviti zapisovatele, který drží úřad svůj až do té doby, kde se úřad, 
ten obsadí zvolenim. 

Odd. 10. V přelíčení všech případů v okreskovém soudu, žalobník 
n-eb obžalovaný niá po odevzdání žádosti před otevřeným soudem, míti 
právo přelíčení před porotou; avšak žádná porota nemá býti sestavěna v 
kterékoli při civilní, leda by to bylo ·7žadováno jednou stranou pře· 
zmín'ěné, a plat pro porotu má býti složep. stranou tou, která ji žádala v 
tak velikém obnosu a s takovými výminkami, jak by záko nodárstvo 
předepsalo bylo. 

Odd. 11. Nižádný sudí nemá zasedati v někte~m řízení soudním, 
v němž by měl nějakého sám z'ájmu, aneb kde by jedna z obou stran 
byla s ním spříbuzněna příbuzenstvím neb přátelstvím v takovém stupni 
jak by zákon předpisoval, aneb kde by on byl právnickým rádcem u 
věci té. Kdyby nejvyšší soudní dvůr, aneb soud odvolací, aneb někteli 
dva členove jednoho neb druhého byli takovýmto spflsobem neschop· 
nými učiněni ku slyšení a rozhodnutí nějaké pře vřečeném zaBedání 
soudu, to samé má se sděliti gtlvernéru státu tohoto, který o
kamžitě obešle pořebný počet osob 'v zákonu obeznámený ku · 
přelíčení a rozhodnutí řečené pře neb řečePých pn. Když by 
sudí soudu okreskovéh0 nebyl schopen pro některou s hora 
udanou příčinu, strany dotýčné smluvivše se, mohou ustanoviti 
náležitou osobu ku soudnímu řízení této záležitosti ; aneb, kdyby 
se jim nepodařilo tak učiniti, má býti ustanovena schopná osoba 
ku líčení pře této v okresu, kde jest zadaná takovým spůsobem, 

tak by .zákon přodpisoval. A okreslzoví sud1 mohoů zaměniti 

okresky, aneb obývati zasedání soudní jeden za druhého, když to 
za výhodné uznají, a mqjí tak učiniti, když tohv zákon. vyžaduje. 
NeschopnosQ soudců u nižších soudních stolic má býti odpomože
no, a uprázdnění v jich úřadech má býti nahraženo tak, jak toho 
zákon předpisuje. 

Odd. 12. Všichni sudí nejvyššího soudu, soudu odvolacího 
a soudů okreskových mají mocí svých úřadů býti zachovavatelé 
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a hajitelé míru· po celém státu. · Sloh všech listin a pn má zníti za 
, , Stát Texas". Veškerá stíhání soudní mají se díti imenem a m<?
cí "Státu Texas", a t.končovoti "proti míru a vážn?sti státu." 
· Odd. 13. Velké a malé poroty při . soudech okreskových 
all!jí skládati se z dvanácti mužů' ; avšak devět členů poroty vel
ké má tvořiti dostatečný počet ku vykonávání J?ráce a ku před
kládání návrhů. Y přelíčeních případů civilních a v přelíčeních 
případů kriminálních pod stupen felonie v okreskových soudech, 
když devět člen~ poroty shodne se, moho.u vydati rozsudek ; 
avšak když má se vydati rozsudek počtem menším, nežli je celek, 
musí býti podepsán každým členem poroty ,souhlasícím s ním. Když
by během přelíčení porotou nějakého řízení jeden neb více porot
ců, ne více ale nežli tři, zemřel~, aneb by byli noschopnými 
učiněni k zasedání, ostatní porotci mají moc vydati rozsudek; 
p · ř e d pokl á d aj e, že by zákonodárství mohlo změniti neb 
Přestrojiti pravidlo splmocfiující rrienší nežli celÝ. počet porotníků 

k vydání rozhodnutí. 
Odd. 14. Soudní okresky tohoto Etátu a doba držení soudů 

v něm jsou ustanoveny nařízením, které tvoří část této· ústavy, 
dokud by nebylo jinako zákonem ust~noveno. 

Odd. 15. V každém okr.esu tohoto státu má se ustanoviti 
okresní soud, kterýž má býti soudem zapisovacím ; a tu má býti 
zvolen v každém okresu oprávněnými voliči okresní sudí, který 
dobře mnsí býti obeznámen v zákone~h státu, má býti . zachavate
lerri míru, a má držeti svůj úřad na dva roky, dokud jeho ná
stupce by nebyl zvolen a přijat. Má obdržeti náhrady zasvé služ
by tako..,.é poplatky a příspě'vky, kteréž by zákon předepsal. 

Odd. 16. Soud okresní má míti původní právomocnost nade 
všemi urážkami, nad nimiž není daná výhradní právomocnost pů
vodní soudům smírčím, jak tyto jsou a nebo budou později v zá
koně vyznačeny, a když pokuta uložena nýti mající přesahevala 
by dvě stě dolarů ; a mají míti původní právomocnost ve všech 
civilních řízeních, když záležitosť pře měla by přesahovati cenu 
dvou set dolarů a nepřesa.hovala by pět set dolarů. bez úroků ; a 
souběžnou právomocnost s okreskovými soudy, když záležito'sť pře
líčení přes~hovala by jeden tjsíc dolarů nepočítaje úroky, avšak 
nemá míti právomocnost v přelíčeních za znovu nabyti poze1nků. 
Mají míti dále odvolací právomocnost v případech civilních i kri
minálních, v nichž soudy smírčí mají právomocnost původní, avšak 
jen v takových ci vilní~h přích, když rozsudek soudu, z něhož se 
kdo odvolává, by přesahoval dvacet dolarů vyjma útraty, pod ta-
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kovými pravidly, · jaké by zákon. předpisoval. Ve všech odvolá.. 
ních od soudu smírčích má býti přelíče11í obnoveno před soudy 
okreimími, / a když by rozsudek učiněný neb -pokuta uložt ná od 
okresního soudu nepřesahovala jedno sto dolarů, má býti takové 
přelíčeni ukončující ; avšak když ·rozsudek učiněný neb trest u· 
ložený přesahoval by jed'1o sto dolarů, tak dobře ve přích civil· 
ních jako kriminálních, kteréž· nalezají se ve výhradném pravomo. 
Ce!lství, může se učiniti odvolání k soudu odvolacímu pod takový· 
mi pravidly, jaké by zákon předepsal. Okresní soudy maií míti 
všeobecnou právomocnost soudu probátn:ího. Oni mají zkoumati 
závětě, ustanovovati poručníky nad neplnol~tými, , pomatenci, ·. 
blázny, osobami smysly nevládnoucími a obecnými opilci, udělo

vati listy závětní a správčí, spravovati účty vykonavatelů, správců 
a poručníků, ~ykonávati veškeré práce náležející ku majetku 
zemřelých• osob nedospělých, pomatenců, bláznů, osob smysly ne. 
vládnoucích a obecných opilců, v to zahrnuje obecné uspořádání, 
podělení a rozdělení majetku zemřelý,ch osob a učenníků nedospě

lých, jak zákon by ustanovoval. A. soudy okresní neb jejich soud 
, <;!OVé, mají míti moc vydávati listiny mandamu's, iniunkce a všecky 
jiné listiny potřebné k vymožení právomocnosti řečených soud-ů ; 
a vydávati listiny "Habeas corpus'~ v případech kde přečin udáva· 
ný jest v obiemu právomocnosti okresního soudu, aneb některého 
jiného soudu nižšího nežli je tento. Okresní soud nemá míti 
kriminální. právomocnosti v kterémkoli okresu~ v kterém by. byl 
už kriminální okreskový úřad, leda by to zvláště bylo uloženo 
zákonem. A y takových okresích odvólání od soudů smírč1ch a 
jiných nižších soujů a stanic, v případech kriminálních má díti se 
ku-kriminálním - soudům okreskovým pod takovými pravidly, iaká 
by 1 byla předepsaná zákonem; a v~ všech takov~ch případéch 

může zadati se od volání cd takových okreskových soudů k soudu 
odvolacímu. Nějaké přeličení ležící před okreskovým soudem, kte
ré by okresní sudí nebyl schopen rozhodnouti, má se přenésti k 
okreskovému úřadu téhož okre~u ku přelíčení, a kdyby tu stávalo 
nějaké ·příčiny, pro kterou . by sudí okresní nebyl schopel} ku roz
hodování takové pře, nad kterou má právomocnost okresní soud, 
tu soud okreskový v takovém okresu má. původní právomocnost 
nad takovou záležitostí. 

Odd. 17. Okresní soud má držeti lhůtu · pro civilní řízení 
nejméně jednou za každé dva měsíce, a má vykonati řízení pro_ 
bátní huď ve lhůtní době neb uprázdnění, jak by zákon o tom 
ustanovil, a řečený soud má držeti lhůtu pro krimmální řízenÍ 
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jBdnou každého' měsíce, jak by zákon O tom . ustanovil. Jho. 
následoYání mohou býti . počata při řečeném soudu oznámením 
zanešeným okresním zástupcem, aneb skrze . affidavit, jak zákon 
o tom ustanoví. Velké poroty sestavené při soudech okresko
vých mají vyšetřovati přestupky, a všecky obžaloby na takové 
odevzdané do okreskového soudn, mají ihned připsány býti sou
dům ok:resním neb jiným nižším soudům, které maií právomoc
nost rozhodovati o tom; a když taková obžaloba v okresu jes~ 
poražena, neb v iinérn nižším soudu, osoba obviněn'.:t, nemá být1 

}Jropuštěna, je-li příčina viny poněkud pravděpodobná, ale může 
býti podržena soudem takovým neb úřadem na odpověď oznámení 
neb ~ffidavit. Porota při okresním soudu má se .Rkládati ze 
šesti mužů ; avšak žádná porota . nemá býti složena by soudila 
civiluí pře, leda by to bylo žádáno od Jedné straný, která zaplatí 
porotě té za její práci její plat napřed, jak zákon o tom by 
předepsal, leda by učinila affidavit: že není ií m'Ožno zaplatiti ji 

Odd. 18. Každý zorganisovaný okres ve státu nyní stáva· 
jící neb budoucí, má býti rozdělen čas od času pro pohodlí lidu 
na obvody (precinkty) ne méně nežli čtyři, a ne více nežli osm .. 
Přítomné soudy okresní mají učiniti první takové ro:t.dělenl. 
N tisledující rozděleni mají býti učiněna od soudu komisařů usta
novených v ·ústavě této. V každém takovém obvodu má býti 
zvole!l při každé d V(JUleté volbě jeden smírčí soudce a jeden 
konstabl, z nichž každý má držeti úřad svůj na dobu dvou roků, 
a pokud jeho nástupce nebnde zvolen a pí·ijat; předpokládaje, 
že v kt~rémkoli obvodu, v němž by bylo město s osmi tisíci neb 
více obyvateli, mají zvoliti se dva smířčí sudí. Každý okres pak 
t.ímtéž spusobem má býti rozdělen ua čtyři obvody komit:iařské-
v každém z nich má býti zvolen oprávněnými voliči jeden okres
ní . komisař, · který by držel úřad svůj na dva roky, a pokud 
jeho nástupce by nebyl zvolen a přijat. Okresní komisaři takto 

. zvolení s okresním sudíu co svým . předsedou mají tvořiti soud 
okresních komisařů, který má vykonávati takové' moci a právo- ' 
mocnost nade všemi .záležitostmi okresními, pokud tato ústava 
neb zákony státní na ně ukládají aneb později uloží. 

Odd. 19. Smiřčí sudí · mají miti právornocenství v kriminil, 
ních záležitostech všech případů, kde pokuta neb tre.st uloženu 
býti mající zákonem nepřesahovala by d7ě stě dollarů a ve přích 
civilních všech pří_p~dů, kde obnos, o nějž vede se soud,- obnáš 
dvě stě dullarů neb méně, nečítaje v to úroky, nad č~mž není 
dát•o výhradné \)rávomocenství okreskovému neb okresnímu 
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sondu ; a iiné takové právomocenství, kriminální a civHni, jaké 
by zákon ustanovil, pod takovými pravidly, jaké zákon předepíše; 
a od volání k soudům okresním mají býti povolena .ve všech 
případech rozhvdnutých při smířčích / soudech, kde rozsudek by 
hyl pro více nežli dvacet dollarů vyjma útraty, ' a ve všech krL 
minálnícb případech; pod takovými pravidly, jaké by zákon 
předepsal. A smírčí sudí maií býti po úřadu veřejnými notáři, 
a mají drze ti své soudy v takové do by a na hkvvých mfstech, 
jak zákon ustanoví. 

Odd. 20. Oprávnění voličové mají též zvoliti pro každý 
okres okresního zapisovatele, který má držeti úřad svůj na dva 
roky, a má býti zapisovatelem soudu okresního a komis·ařského 

a zapisovatelem okresu, jehož povinnosti, potřeby a plat úřední 
má býti ·předepsán · zakonodárstvem a uprázdnění jeho úřadu 

má býti vyplněno soudem komisařů až do nejbližší hlavní volby 
pro okresní a . státní úřadníky ; předpokládaje, že v okresích, 
které mají méně nežli osm tisíc obyvattlů. může býti volba 
jednotli~ého zapisovatele, který má vykonávatí povinnosti okres
kového a okresního písaře, 

Odd. 21. Okresní zástupce pro ok~esy, které nemaJÍ ve 
svém středu bydlícího okreskové ho zástupce, má hý ti zvolen 
oprávněnými voliči každého okresu, který má býti potvrzen gu. 
vernérem a m.á držeti úřad svfii na dob\1 dvou roků. V případu 
uprázdnění soud komisařů okresních má míti moc ustanoviti 
okr~sního zástupce až do nejbližší . volby. Okresní zástup~i mají 
zastupovati stát ve všech případech při soudech okreskových neb 
nižších ve . svých dotýčných okresích ; avšak když by některý 

okres byl zauiat v okresku, v němž by Rtávalo už okreskového 
z~stupce, tu dotyčné povinnosti zástupců okresko,·ých a okresnich 
mají v okresích takových spravovány býti zákonodárstvem . .Záko · 
nodárství může postarati se o zvolení okreskových zástupců' v 
takových okresfch, iak za potřebné bylo by uznáno, a učinit
opatření o zaplacení okreskovýrr zástupcům. a okresním zástup1 
cům ; předpokládaje, že okresk())vÍ zástupci mají dostávati výroč
ní služné pěti set dollarů, placených od státu, a takový plat, 
komise a potřeby, o jakých zákonem se usnese. Okresní zástup. 
ci maií dostávati co náhradu pouze takové platy, kornise a po-
třeby, jaké zákonem budou předepsané. · 

Odd. 22. Záko-nodárství má míti moc dle zákona místního 
i všeobecného, rozšiřovati, zmenšovati neb měniti civilní neb 
kriminálm právomocnost okresních úřadů; a v případech něiaké: 
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takové ~měny právomocnosti zákonodárství má také urovnati 
právomocnost jiných soudů dle této změny. 

Odd .. 23. Oprávnění voličové každého okresu mají též zvo
liti serifa, který má držeti úřad svůj na dobu dvou roků, jehož 
povinnosti, potřeby a placení úřadní · má býti . předepsáno zá· 
konodárstvem, a uprázdnění jeho úřadu má býti vyplněno 
soudem komisařů až do nejbližší všeobecncá volby pro okresní
a státní úřadníky. 

Odd. 24:. Soude· 1vé okresní, zástupcové okresní, zapiiova· 
telé okreskov:í a· okresní, smířčí · soudcové, konstablové a ostatní 
okresní úřadníci mohou býti sesazeni od soudců soudů okresko
vých pi·o neschopnost, nesprávnost v úřadě, obvyklé opilství, 
a pro jiné příčiny zákonem vyčt~né, když toho příčina byla by 
písemně vyložena . před porotou, která by se .o pravdivosti udání 
přesvědčila. · 

Odd. 25. Nejvyšší soud má býti zmocněn činiti pravidla 
a řády pro správu řečeného soudu a jiné soudy státní, ku pra. 
vidlování řízení a ku vykonávání řádnému vš~c)l prací jím od-
kázaných. · 

Oid. 26. Stát :nemá míti nižádného práva odvolavacího v 
kriminálních případech. 

Odd. 27. Zákonodárství má při prvním svém zasedání 
postarati se o přenešení všech prací, civilních i kriminálních, za
daných ku soudům okreskovýrri, nad nimiž jest touto ústavou 
dána .právomocnost soudům o~resním aneb jiným nižším soudům, 
a o přelíčení a vyřízení všech takových případů před takovými 
soudy okresními a jinými nižšími. 

Odd. 28. Uprázdnění v úřadech soudců nejvyšŠího soudu, 
.soudu odvolacího a okresko,·ého mají býti vyplněna guvernérem 
J:l.Ž do nejblíže příštích hlavních voleb ; a uprázdnění v úřadě 
okresního sudího a smířčích sudích má býti vyplněno soudem 
.komisařů až do nejbližší hlavní volby pro takové. úřady. 

Článek Vl. 

masovací právo. 

Oddělení 1. N ásleduiící třídy osob n.emají míti povoleno 
.hlasovati v tomto státu, a sice : 

Přec!ně- Osoby pod dvacátým prv.níin roker~ stáří. 
Za druhé - Pomatenci a blázni. 
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Za třetí- Veškeří chudí podporovaní a vydržovaní od veš_ 

kerého okresu. 
Za čtvrté- Všecky osoby usvědčené z· nějakého tězkého 

přestupku, p~d takovými výminkamí, jaké by zákonodárstvo 
učinilo. 

ha páté- Všichni vojáci, náUJořníc.i a lodnici, zaneprá%dněni 
ve službě vojska neb loďstva Soustátí. 

Odd. 2. Kažaá mužská osoba, která nepodlehá některé 
shora . zrnJněné výmjnce, která dosáhla stáfí jeden a dvacet let, jest 
občanem Soustátí, a která by byla • bydlela v tomto státu jeden 
rok před volbou a posledních šest měsíců v okresu neb svobodu, 
v němž hlas svůj odevzdává, má býti považována za oprávněné
ho voliče; a každá mužská osoba v cizině rozená, která nepo. 
dlehá žádné shora· imenované výmince, která kdykoli před volbqu 
byla by vyjádřila svůj úmysl státi se občanem SoustRtí podlé 
spolkových naturalizačních zákonů, a která by bydlela v tomto 
státu jeden rok nejblíže před volbou předcházející, a posledních 
šest měsíců v okres~, v němž nabízí se hlasovati, má býti též 
považována za. oprávněného voliče; a všichni vóliči ·majf hlasovati . 
v obvodu volebním, v němž bydlí; předpokládaje, že voliči žijícÍ 
v některém nezorganisovaném okresu mohou voliti při každých vol
bách v kterémkoli volebním precinktu ·v okresu, ku · kterému ta
kový okres jest přivtělen k vůli soudním záležitostem: 

Odd. 3. Veškeří oprávnění voliči ve státu, jak jsou tuto 
popsáni, kteří by bydleli po šest měsíců: bezpro~;tředně volbu 
předcházejících v hranicích některého města neb inkorporovanébo 

· městyse, mají míti právo hlasovati pro maiora a všecky ostatní 
volební úřadníky; avšak pfi všecl).. volbách, v nichž se jedná o 
rozhodnutí o výdaji peněz· neb převzetí dluhu, pouze ti jsou oprá_ 
vněn jmi .voliči, kteří platí daně ze irnění nal~za:jícího se v jme. 
novaném městě neb inkor,orovanérn mP.stysu; předpokládaje, že 
žádná daň z hlavy nebude se vybírati na .splacení dluhů 
takto učiněných, s osob zbavených hlasovacího práva v ohledu 
tomto. 

Odd. 4. Při všech volbách lid v, má di ti se hlasováni lístky, 
a zákonodárství má ustanoviti, jak se . lístky mají sčítati, a má 
učiniti taková jiná pravidla, kterých bude třeba ku odkrytí a po
trestání podvodu a zachování čistoty \TOlebuího osudí ; avšak ni-
žádný zákon nemá -nikdy býti př1jat žádající registraci . voličů to
hoto státu. 

Odd. 5. Voliči mají ve všech případech, vyjma zradu, těž·ký 
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premn neb porušení míru, býti osvobozeni od zatknutí a vězení, 
pokud jsou přítomní u voleb, a jdouée k ínm neb 0d nich. 

Článek Vll. 

Obecné svobodné školy. 

Oddělení 1. Ano všeobecné rozšíření vědomo~tí Jesti nevy
hnutelno ku zachování svobod a práv lidu, tož· n;J.á býti poviností 
zákonodárstva státního, aby zřizovalo a činilo dobrá opatření pro 
podporování a udržování výdatné soustavy obecných svobodných 
škol. 

Odd. 2. Veškeré zálohy, pozemky a jiné jmění až dosud 
na stranu odložené a věn<;>vané pro podporu obecných škol; 
všecky střídavé sekce pozemků zachovaných od státu zdarů dosa
váde učiněných, aneb které by se později ještě mohly učiniti, 
železnicím neb jiným společnostem jakékoli pvvahy, jedna půle 
obecné půdy státu; a veškeré obnosy peněz, které .by přišly státu 
z prodeje něiaké části těch ~:~amých, má tvořiti těch samých stá-
lOU obecnou škc.,Jnf zálohu. 1 

Odd. 3. Ročně má se odložiti stranou ne více nežli iedna 
čtvrt obecných důchodů státních, a dafí z hlavy obnášející jeden 
dolar z každého mužského obyvatele tohoto státu mezi roky stáří 
dvac:itým prvním a _ šedesátým, ve prqspěch obecných svo
bodných škol. 

Odcl. 4. Pozemky tyto stranou odložené .pro zálohu obec
ných svobodných škol mají prodávati se pod takovými výminkami, 
v takové doby a za takových okoluostí, jak bude zákonem pře
depsáno; a zákonocárstvo nemá míti· moc darovati nějaká uleh
čení kupujícím je. Ú četník má uložiti výnosy z takových prodéjů 
a z těch, které až dosnd b.vly provedeny, tak jak by to nařídil 
výbor školní, o jehož zřizení se tuto jedná, v úpisech tohoto 
státu, když takové jsou k d0stáni, jinako v úpisech takových; 
a úpisy spolkové nyní řečené záloze už přináležející mají též tak 
býti uloženy ve státních úpisech, když tak(•Vé byly by k dostání 
na podmínky výhodné pro školní zálohu. 

Odd. 5. Kapitá I všech úpisů a jiných zálQh, a kapitál po
vstávající_ z prodeje pozemků a7. dosud uložených stranou ve pros
pěch řečené školní zálohy, má tvořiti školní zálohu; a veškeré 
úroky, které st z něho dají utržiti a poplatky tímto povolené a 



vybírané mají býti běžnou školuí zálohou, která výročně se má 
obrátiti na ,vydržování obecných svobodných škol. A nikdy nemá 
nižádný zákon býti př~jatý který by vyka~oval nějakou čáE'ť to 
hoto stálého neb běžného obnosu zálohy školní k nějakému jiné· 
mu účelu, ať iakémukoli, aniž má týž neb jeho některá čásť být
kdy vykázána neb věnována vo p~ospěch nějaké šli:oly sektářské, 
a běžná ?.áloha školní. o níž tuto ustanoveno, . má se rozděliti 

mezi -jednotlivé okresy dle iejich školního obyvatelstva a upotře
bené takovým spůsobem, jak bude zákonem ustanoveno. 

Odd. 6. Veškeré pozemky až dosud věnované aneb které 
pnzději věnované budou, jednotlivým okresům tvhoto státu pro 
vychovatelství neb školy, JSOU právem· majetkem řečených okresů, 
jímž byly jsou věnovány, a právo majetní k nim jest složeno v 
okresích těch, a nižádné nepříznivé majetnictví neb obmezení ne
má nikdy míti moci proti právomoci toho kterého okresu. Každý 
okres rnůíe prodati své pozemky neb jich částě, neb s nimi jinak 
naložiti, poiud děje se to podlé soudu kom!sařů okresu toho. 
Skuteční osadníci, kteří na těch pozemcích bydlí, mají ~ýti chrá
n.ěni v prvním právu ku koupení jich sobě potud, pokud jsou na 
nich qsazeni, když to nepřesahuje iedno sto a šedesáte akrů, za . 

. cenu řečeným soudem ustanovenhů, kterážto cena nemá obsahova· 
ti v sobě cenu stávajících orrav ·učiněných od takových osadníků. 
Řečené pozemky a výtěžky z nich, když by se prodaly, mají 
býti držány · řečenými okresy jedině co pověřenÍ" ve prospěch obe- -
cných tamních škol ; řečené výtěžky ale majf uloženy býti v 
úpisecb. státu Texas, neb Sou~tátí, a pouze úroky z nich mají ) 
býti užívány a vydávány každoročně. 

Odd. 7. Zvláštní školy mají se opatřiti pro bílé a pro čer
nošské děti, a nestranné opatření má se státi pro oboje. 

Odd. 8. Guvernér, účetník a tajemník státu mají tvořiti 
výbor školní, který má roztřiďovati a rozdělo_\rati řečené zálohy 
mezi jednotlivé okresy a vykonatí takoTé jiné povinosti ohledně 
obecných škol, jaké. byly by zákonem předepsány. 

Útulky • • 
Odd. 9. V eške.ré pozemkJ až dosud věnované ve prospěch 

útulků pro blázny, slepce hluchoněmé a osiřelé, zárovefi s takový
mi dary, které se staly neb které by se později státi mohly pro 
některý z nich dotýčně, jakož jest naznačeno při jednotlivých 
podarováních, tímto odstavují se str-anuu ku utvoření stálé zálohy 
ku p_od porování, udržování a opravování řečených útulk1'i. A zá-
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konodárstvo může postarati s.e o prodej pozemků těch a o uložení 
výtěžků spůsobem jakým postaráno jest o prodej a uložení po· 
zemkfr školních v oddělení 4. tohoto článktl. 

Universita. 
i ' 

Odd. 10· Zákonodárství má co mozno jen nejdříve založitié 
zorganisovati a postarati se o vydržení, podporu a řfzení jedné 
university první třídy, kteráž ·by byla umístěna hlasov~ním lidu, 
tohoto státu, a jmenovala by se "UniversiLa v Texas" ks povzne 
šení literatury a věd a umění, zahrnuje v to odbor rolnický a 
průmislnický. 

Odd. 1 1. Aby mohlo zákonodárství vykonati povinnost 
nafí v předcházejícím. odděle:1í vložené, tímto s~ vyslovuje, že veš
keré pozemky a jiný majetek až dosud odložený a věnovaný na· 
založení a udržení ,.university texaRské" zároveň se všemi výtěž
ky z prodeje jejich až dosud učiněných, neb v budoucnosti učině
nu býti majících, a všecky dary, věnování a výkazy, které by 
později učinil s.tát Texas neb někte:rý jiný darovatel, mají tvořiti 
a býti stálou zálohou universitní. A . ty samé, jakmile budon. 
zpeněžené a do ,pokladny státn'Í přivedené (zároveň s tako.vými 
obnosy k záloze náležejícími, které by . teď nalezaly se liž v . 
pokladně), mají býti uloženy v úpiseeh státu Texas, když by 
tyto byly k dostání; a kdyby .ne, tedy v. úpisech Soustátí, a 
úroky z nich přicházející mají býti · pcdrobeny věnování zákono
d~rstva za dokonání účelu · projeveného v oddělení předcházejí 
cím ; předpokládaje, že jedna desitiria střídavých sekcí pozemků 

. věnov.aných želežnicím, zachovaných státem, které byly odděleny 
stranou a věnovaný ku zařízení "university texanské·' zákonem 
zákonodárstva ze "dne 11. února, 1858, pod ohlavením: "Zákon 
ku zřízení "University v Texas", nerriají býti v to po·čftány aniž 
tyotiti nějakou část stálé zálohy universitní.~ 

Odd. 12. Pozemky tímto stranou oddělené pro universitní 
záloh11 mají býti prodávané pod takovými pravidty, v takové 
doby a· .za takově ceny, jak o tom zákon ustanoví. A zákono
dárství má postarati se o řádné • sebrání, při vypršení lhůty, 
všech dluhů povinných na účet pozemků uni vei'sitních až dosud 
prodaných, aneb které později by byly prod~né, a nemá v nižád
ném případu míti moc učiniti nějaké úlevy kupujícím. 

Odd. 13. Jrolej rolnická a ře}neslnická v Texas, založená 
zákonem zákonodárství, přijatým dne 17. dubna 1871, umístěná 
v ·okresu Brazo~, jest tímto učiněna a ust.anovena odvětvím um-
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versity v Texas, ku vyučování v rolnictví, řemeslu uměi!í a 
přírodních védách s tím spojených. A Z'ákonodárství má ve svém 
nejbližším zasedání učiniti věnování nepřesahující čtyřicet tisíc 
dollarů pro sestavení a dokonání budov a oprav, · a pro zaopat
ření potřebného nářadí a nábytku, aby se mol1la řečená kolej 
učiniti bezodkladně obyvatelnou a užitečnou. 

Odd. 14. Zákonodárství zároven, když to za vhodné uzná, 
má ustanoviti a zaříditi pro vydržování koleje neb odvětví univer
sity pro vyučování černošské mládeže státu, kteráž-by byla 
umístěna dle hlase>vání lidu ; předpokládaje, že žádný ·poplatek 
nemá býti ukládán, a · žádné peníze v.ěnované z obecných důcho
dů, ani pro tento účel aniž pro zařízení a vystavění budov uni~ 
versity v Texas. 

Odd .. 15. Mimo pozemky a7. dosud darované universitě 

v Texas, tímto staví se stranou a věnuje se za nadání na udržení 
a podporování řečené university a její odvětví jeden milion akrů 
nezadaných ještě pozemků: veřejné půdy státu, aby byla vybraná 
a vyměřená, jak by zákon o tom ustanovil ; a řečené pozemky 
mají býti prodávané pod těmi samými pravi~ly, a výtěžek z nich 
uložený tím samým spůsobem, jakož jest ustanoveno o prodeji 
~ aložení stálé zálohy u ni ,·ersitní; a zákonodárství ne má . míti 
moc uděliti nějaké úlevy kupujícím pozemky řečené. 

Článek Vlil, 

Daně a důchody. · 

Odděleni 1. Daně mají býti rovné a stejně rozdělené. 

Veškerý majetek v tomto státu, buď dtžaný. přirozenými osobami 
aneb společnostmi, jinými nežli městskými, má býti obtížen 'da
němi k poměru ku své ceně, kteráž ust~noví se takým spliso
bem, jak zákon o tom nařídí. Zákonodárství může · uložiti dafí z 
hlavy. Může také ukládati dafí ~ povolání, a to· na osoby při
rozené i na společnosti, jiné nežli městské, vyima že osoby 
zaneprázdněné v řemesle neb v rolnictv.í nikdy nesmí býti požá
dány aby platily dan z povolání; předpokl~daie, že. dvě stě a 
padesáte dollarů v ceně kuchyňského a domácího nábytku, 
náležejicího každ9 rodině v tomto státu má býti sproštěno pla· 
cení daně, a předpoklánaje dále, že dafí z povolání něk~erým 

· okresem neb městem . neb městysem .vybíraná některý rok na 
osobách neb společnostech, které mají něJaké povolání neb ob_ 
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chod, nemá přesahovati polovinu daně ukládané státem za tutéž. 
dobu · na tomže pov0lání neb obchodn. · 

Odd. 2. Veškeré daně na povolán] mají býti rovn~ a jed
nostejné na téže třídě předmětů v mezích právomocnosti dafi 
ukládající ; ftVŠak zakonodárství může všeobecnými zákony vy
jmouti z uklálání daně veř~iný majetek užívaný ku obecným 
účelům ; skutečná místa náboženské bohoslužby ; místa pohřební 
nedržaná pro výdělek soukromý neb spolkoYý; všecky budovy 
užívané výhradně a vlastněné osobami neb spolky ku školním 
účelům (a potřebný nábytek všech škol) a ústavy pouze obecné
dobročinnosti, a všecky zákony vyjímaiící z placení daní jiný maje 
tek, nežli ten s hora zmíněný, mají býti neplatné. 

Odd. 3. Daně se mají ukládati a vybírati dle obecných 
zákonů a pro obecné účely. 

Odd. 4. Moc k ukládání daní společnostem a na společen
ský majetek nemá se vzdáti neb zadržeti zákonem zákonodárstvi 
na některou smlouvu neb dar, v čemž by stát byl stranou. 

Odd. 5. · Všechen majetek společností železničních jakého
koli druhu, ležící neb jsoucí v hranicích n~kterého města neb 
inkorporovaného městyse to hr •to státu, má nésti svůj poměrný 
úděl obecných !daní, a kdyby nějaký takový majetek dosud nebyl 
se podrobil dani, úřady města neb městyse, v němž to leží, mají 
míti moc žádati takové podrobení, a vybírati obyčejnou obecnou 
daň na něm, jako na majetku jiném, ležícím v oboru obec
nosti té. 

Odd. 6. N ižádné p~níze nemvhou se vyzvednouti z · po
kladny leda pouze na podání zvláštního výkazu učiněrtého zá
konodárstvím ; aniž smí nějaký výkaz peněz býti učiněn na 
delší dobu nežli na d~a roky, vyjma od prvního zákonodárstva 
a které má sejíti se pod touto ústavou, kte-ré může učiniti po
třebná vydání ku vedení vlády až do shromáždění sestaveného 
zákonodárstva. 

Odd. 1. Zákonodárství nemá moc. p'fi.jčovati aneb nějakým 
spůsobem odvrátiti od svého účele nějaký zvláštní základ, kdyby 
přišel neb přijíti měl do pokladny ; a má za to trestati kterou
li osobu, která by půjčila, zadržela neb nějakým spůsobem od
vrátila od svého účelu nějakou zvláštní zálohu neb nějakou její 
část. 

Odd. 8. Veškerý majetek železničních společností má býti 
odhadnut a daně vybrané v rozličných okresích, v nichž řečený 
majetek leží, v to počítaje tolik od tratě a nářadí, kohk patří 
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do každého okresu. Pohyblivý majetek niůže býti odhadnut v 
celku v okresu, v němž jest umístěna hlavní písárna společ
noati, a okresní .daň z něho placena má býti účetníkem rozdě
lena dle poměru délk), kterou tato železnice v kterém okresu 
má vystavěnou, na jednotlivé okresy, nimiž dráha ta jede co 
.část její daně. · 

Odd. 9. Státní daň z majetku, mimo daň potřebnou ku 
placení obecného dluhu, nerná nikdy přesahovati padesáte centů 
na odhadnuti jednoho sta dollarů ceny, a žádný okres, město, 

neb městys nemá ukládati více nežli polovinu řečené státní 
daně, vyjma pro placení dluhů už učiněných, a pro vystavení 
J becných bůdov, aby ' šak nepřesahovala · padesáte centů na 
J~dnom stu dollarů v kterémkoli roce, a vyjma jak v .této 
·ústavě a jinak bude ustanoveno. 

Odd. 10. Zákonodárství nemá míti-moc odpnstiti obyvate
lům neb majetníkům, města neb městyse, placení daní uložených 
·pro účely státní neb okresní, vyjma v případu veliké obecné 
pohromy v některém takovém okresu, městě neb městysu, když 
by taková ú.leva mohla se docíliti odhlasováním dvou třetin obou 
-domů zákonodárstva. 

Odd. ll. ·Veškeré jmění, ať majetkem osob neb společ· 
ností má býti podrobeno daním; a daně placené v okresu, v 
němž toto jest umístěno ; :aYšak zákonodárství mti.že hlasová
!IlÍm dvou třetin splnomocniti placení daní neobyvatelů v okre
-sích, aby bylo učiněno v úřadovně účetníka obecných účtů. 

A veškeré pozemky a jiný majetek ne,,odrobený pla9ení daní 
i Qho majitelem, má býti odhadnut dle své řádné ceny přísluš-
ným k totLu úřadníkem. · 

Odd. ~2. Veškéré imění daním podrobené na ~ržané v 
majetku od obyvatelů okresh nezorganisovaných, má býti od
nadnuto a daně z něho placeny v okresích, při nichž nezorgani
·sované takové okresy byly přivtěleny za účely soudními ; a po-

' .zemky ležící v okresu nezorganisovaném a drzané neosadníky 
.okresů těch, a pozemky ležící v území na okresy ještě neroz
děleném má býti odhadnuto a daně na ně vybírány v úřadjv

ně účetníka státu. 
Odd. 13. První zákonodárstvo má učiniti opatření o 

Tychlý prodej dostatečného počtu pozemků všech a jiného ma
jetku, který zůstal dlužen daně, a každý rok potom o prodej 
těch pozemků a jiného majetkp., na kterýž by daně nebyly za
placeny bjvaly, a deed přenechání kupci na všecky takové po-
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. zemky a jiný majetek · takto prodaný má býti držaný, aby mohl 
se odevzdati dobrý a dokonalý titul k11pci toho, kterýž hy mohl 
býti zrušený pouze při skutečném ~)od vodu; před pokládaje, že 
prynější majitel má ve dvou letec;h ode dne kupcova d~eqn 
míti právu vykouviti pozemek po zaplacení dvojnásob t~ ceny 
peněz zaplacené za ten puzerr.ek. 

Odd. 14. · Oprávnění voliči~ zvolf si v :}raždém okJ:esu v 
stejnou dobu a pud tímže zák0nem pravidlujfcím volby státních 
a okrespích úřadníků, jednoho -odhadčíbo daní, který má držeti 
svůj úřad na dva roky, a dokud jeho nástupce není zvolen a 
oprávněn. 

Odd. 15. Výroční odhadnutí učiněná na pozemkový ma'e-
. te:k; má býti zvláštní na něm závazek, a veškeré jmění osobm i 

hmotné, ktéré by náleželo některému dafi dluhujícímu občanu, · 
má býti podrobeno zabavení ~ prodeji ku zaplacení všech :daní 
a pokut dlužných dlužníkem tím ; a takový majetek může bý1i 
podroben za zaplacení dluhů a pokut dlužných dlužniketn tím 
pod takovými pravidly, jak zákonodárstvo by ustanovilo. 

Oáá. 16. Šerif každého okresu mimo své ostatní povin
nosti má býti výběrčím daní okresu toho. A však v ok.-esích 
maiících deset tisíc obyvatelů, počítaje totiž podle posledního 
sčítání spolkového, má býti zvolen výběrčí daní, který by držel 

~ úřad svůj po dva roky, až by byl jeho nástupce zvolen a 
oprávněn. 

Oád. 17. Podobné udání předmětů a podmětů placení 
daní nemá zbaviti zákonodárst\70 moci ku požadování, aby jiné 
předměty a podměty byly stíženy daní takovým spůsobern, j~k 
se to srovnává se zásadami soustavy berní v této ústavě. 

Od{l. 1R. Zákonodárství má postarati se o sr,ovnání co 
nejlépe možno ceny všeho m~jetku podrobeného a odevzdaného 
ukládání daně (soud okresních komisařů . má tvořiti výbor BrOV· 
návací); a může též postarati se o roztřídění všech pozemků 
ohledně jich ceny v rozličných okresích. 

Článek IX. . 
Okresy. 

Oddělení 1. ·1 ~ákonodárství jest zmocněno utvořiti okresy 
pro pohodlí lidu podlé následujících , ustanovení: 

.f:ředně. ~a '4zewí ~tátu běžícím mimo vijeeky. okresy . nyní 
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stávající. nemaií tvořiti se okresy nové s menším ebiemem· ne~li 
devět set čtverečn.ých mil ve čtvercové formě, leda by tem1,1 bránily 
dříve stávající hranice. Když py ~tátní hranice nedovolily toto 
vykonati v okresích pohraničních, mliže objem ten býti menším. 
Území zmíněné může v kterékoli době v celku neb v části, býti 
připojeno za účely soudními a vyměřovacími k nejbližšímu orga-
nisovanému okresu neb okresům. · 

Za druhé. Z území . někte.trého okresu neb okr~sů nyní stá
vaiících nem á býti žádný nový okres· utvořen~ . který by měl 
menší objem nežli sedm set čtverečních mil, aniž smí který
koli nyní stávající okres býti zmenšen na menší objem nežli sedm 
set mil čt'ťerečných. Žádné nové okresy nemají se tvořiti, tak 
aby blížily se více nežli dvanácte mil okresnímu sídlu kteréhokoli 
okresu, z něhož by b,Yly celkem neb čá~tí vzaty. Okresy s ob
jemem území menším nežli devět set mil čtverečných, avšak 
mající ~edm set neb více čtverečných mil v objemu nyní stávají
cích okresli, m0hou býti tvořeny hlasováním dvou třetin každého 
domu zákonodárstva, vzatým dle . "ano" a "ne" a zanešeným 

·v zápiskách. Kterýkoli okres nyní stávající mliže býti zmenšen 
v objemli svém na sedm set čtverečných mil, ale ne méně stej
ným odhlasováním dvou třetin. Kdykoli by nějaká čásť okresu 
byla odloučena a připoiena k jinému okresu neb . přetvořena v 
jiný, ta čásť odloučená má býti držána a povinována platiti svůj 
poměr všech dluhli tehdy stávajících v tom okresu, takovým spů
sobem, jak toho zákon př.edpíše. 

Za třetí. Nižádná čásť některého stavajícího okresu nemá 
od něho býti . odloučena a připojena k jinému stávajícímu okresu:, 
dokud návrhy k takové změně by ·nebyly předloženy, takovým · 
spůsobem, jak toho zákon předpisuje, -k odhlasování voličům 
obou okresů a dokud by neobdržely většinu hlasů všech hlasují
cích o té otázce v každém okres~. 

Okresní sídla. 

Odd. 2. Zákonodárstvo má · přijímati zákony pravidlující 
-spůsob překládání okresních sídel, avšak nižádné okresní sídlo 
umístěné v ~bjemu pěti mil zeměpisného středu· toho okresu ne
má býti přeloženo vyjma na odhlasování dvěma třetin&mi věech 
voličů hlasujících o tom předmětu. Většina takových voličů. všalr 
při takové volbě hlasujících mliže přesídliti sídlo okresní fl místa 
více nežli pět mil vzdále.oého od objemu pětimílového líeměpis
ného atředu okresll do mist;:1. y pěti mílovém obj~mu takové~o stře-



·-40-

· du, v každém případu má střed býti ustanoven písemným 
čením komisaře vrchního pozemkovéh0 úřadu. 

Článek X. 

Železnice. 

Odděleni 1. Každá železnice neb společnost pod zakonem 
zorganisovaná za účelem ~ím, má míti právo stavěti a užívati 
železnou dráhu mezi kterýmikoli body ve státu a spojovati se na 
hranicích státu s železnicemi jiných států. Každá společnost že-

. lezniční má" míti právo se svou dráhou přeříznouti, ·spojiti se neb 
křižovati kteroukoli jinou dráhu ; a má každá přijímati a dová
~eti od druhé cestující, náklad, káry naložené i prázdné, bez 
odkladu neb . rozdělování pod takovými pravidly, jaké zákon 
předepíše. . 

Odd. 2. Železnice dosud vystavěné, aneb které později by 
/ se v tomto státu vystavěly, jsou tímto prohlášené za veřejné sil:. 

nl.ce a společnosti železniční za obecné dodavatele. Zákonodár
ství má tvořiti zákony k opravování zneužití a k předejití nespra
ved~ivého rozsuzování a vybírání v cenách dovozních a osobnfch 
na rozličných železnicích v tomto státu ; a má od času k času 
tvořiti zákony ustanovující rozumnou nejvyšší cenu za dovoz osob 
a nákladu na řečených železnicích, a vymáhati všecky tyto záko
ny přiměřenými pokutami. 

Odd. 3. Každá želez~ice neb iiná společnost zorganisovaná 
neb obchod vedoucí ve státu pod jeho zákony a právomocí, má 
míti a vydržovati veř~jnou pisárnu neb místo v tomto státu ku 
vykonávání svého obchodu, kde se má díti přenášení akcií a kde 
se drží ku nahlédnutí akcionářů takových společností, knihy, v 

.nichž by byl zaznamenán obnos základní jistiny upsané, jména 
majitelů akcií, obnosy které každému doty.:Snému náleží, obnos 
akcií splacených a kým, přenešení řečených akcií s udáním dne 
toho přenešení, obnos př~imu a povinností,. a jména i místo oby-

. dlí iejí úřadníku. Ředitelové· každé železniční společnosti mají 
držeti ročně jednu schůzi v tomto státu, o čemž uv~řejní se ve
řejná oznámka nejméně na třicet dní na před, a předseda neb 
správce má podati. výroční zprávu pod přísahou účetníka. neb 
guvernéra, o svých činech a je~náních, kterážto zpráva má ob· 
sahovati takové záležitosti k železnici náležející, iak zákonem 

·bude předepsáno. Z&koriodárství má tvořiti zákony, které by 
·p'tístojnými pokutami vynucovaly ustanovení tohoto· oddělení. 

j 

I 
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Odd. 4. Pohyblivý majetek a všecko jiné movité jměill 

náležející kterékoli společnosti neb tělesu zelezničnírun v tómto 
státu, má býti po ažováno za osobní majet~ a jeho hmotné a 
osobní jmění neb kterákoli jeho čásf, má býti pod~obena. zaba
vení a prodeii tímže spůsobem jako jmění jednotlivců. A zá
konodáJ:· ví nerr á tvořiti nižádné zákony kte1·é by vyjí~aly ně
který takový majetek od zabavení a prodeje. 

Odd. 5. Nižádná železniční neb iiná společnost: .aneb n:ají
matelé, lrnpov.atelé a feditelové některé železniční společnosti 

nem::Yí spolčovati iměnf majetek neb svobody tako é společnosti 
s JÍnou, aniž najímati, 1<upovatí práce neb svobody jiné amz 
iakýmkoli spůsohem dohlížeti na některou společnost železni,ční 

vlastníci neb mající pod dohlídkou svou dráhu rovnoběžnou neb 
závodící; aniž má některý úřadník takové společnosti železniční 

· ednati co ú..řadník některé 1iné železniční společnosti, která by 
vlastnila neb měla dohlídku nad dráhou rovnoběžnou neb závodící. 

Odd. 6. Nižá,dná společnost železniční utvořená pod záko
ny tohoto státu nemá sjednotiti se soukromnou neb soudní pro
dají neb jinak s některou společností Ž·elezniční m·ganisovanon 
pod zákony kteréhokoli jiného státu neb Soustátí. 

Odd. 7. N.ižádný zákon nemá býti utvořen od zákonodár
stvi, který by uděloval právo ku vystavění a užívání nějaké po
uliční železnice v některém ml!stě, městysu neh vesnici aneb na 
některé obecné silnici, aniž by nebyl dříve vyžádán souhlas 
místních úřadů, které mají právomocnost nad ulici neb silnicí, 
na níž se má vystavěti taková dráha pouliční. 

Odd. 8. Nižádné železniční těleso stávající v době přijetí 
této ústavy nemá míti výhody nějakého budoucího zákonodárství 
vyjma na podmínku. že dokonale přijme všecka ustanovení této 

ry železnic se týkající. 

Odcl. 9. Nižádná železnice která bude požději stavěna v 
státu, nemá minouti v odlehlosti tří mil některé okresní 

dlo, aniž by táhla se zk:rz.e ně a neustanovila a nevydržovala 
něm stanici, leda by bylo jí v tom překáž~no přír.odními pře· 

~~ ....... ~ ... ·uu·, jako jsou proudy, pahrbky neb vrchy, předpokládaja 
by takový městys neb občané jeho darovali železnici právo 

zkrze své hranicé a dostatečně půdy pro obyčejný účel 
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Článek XL 

Obecná te'lesq . 

Oddělen·í 1.· Jednotlivé okresy státu tohoto tímto i sou uzna. 
né co zákonní pode>ddíly státu. 

Odd. 2. Stavění vězení, radnic a mostů a zřizování okres
ních chudobiPců a farem, a zakládání, stavění i opravování cest 
okresních má býti obstaráno všeobecnými zákony. 

Odd. 3. Nižá.dné okresní, městské neb jiné obecní těleso 
nemá na budoucně nikdy státi se podílníkem kapitálu nějakého 
soukromého tělesa neb spolku, an~b učiniti nějaké vykázání neb 
darování proň, aneb nějakým spůso~em vypůičiti se jeho úvěJ1; 
avšak toto nemá býti vykládáno ~ak, aby to nějakým spůsobem 
týkalo se některých závazků až dosud učiněných pod~é zákona 

. stávaiícího. 
Odd. 4:. Města a městyse, které m9:ií obyvatelstva deset 

tisíc neb méně, moh0u obdržeti charter jednoduše dle všeobec· 
ného zákona. Mohou ukládati, roztříditi a vybírati výroční daň 
k uhražení běžných vydajů, své místní správy, avšak taková daň · 
nemá nikdy v žádném roce převýšovati jednu čtvrtinu jednoho 
procenta, a má býti vybírána pouze v běžných pep.ězích. 

Odd. 5. Města mající více nežli deset tisíc obyvatelů, mo
hou obdržeti své chartery udělené neb doplněné zvláštním záko· ~ 
ne.m zákonodárství, .a mohou ukládati, rozdělovati a vybírati 
takové daně jaké hy iim zákonem byly povoleny, avšak nižádna 
daň pro nějaký účel nemá nikdy býti zákonitou pro kterýkoli 
rok, která by převyšovala dva a půl procenta majetku daním 
podrobeného v takovém městě; a nižád~é město nemá nikdy učl· 
niti něiaký dluh, leda by v téže době bylo učiněno opatřeLLÍ ku 
roztřídění a vybírání ročně dostatečného obnosu ku splacení úro
ků z něho a utvoření umořující zálohy nejméně dvou procent 
z něho. 

Odd. 6. Okresy m~sta a městys~ jsou splnomocněné ·ta~Q
v~m spůsobem, j~k by _nyní neb později bylo zákonem ustano
veno, uklád~ti rozdělovati a vybírati daně potřebné . ku plijcenl \ 
úroků a ku postaráni se o umořuiící zálohu n~ zado~tiučiněpl 
kteréhokoli_ z;adlužen~ zákonitě učiněného a podniknutého ; avš~ 
všecky takové qaně mají býti rozdělené a sebran~ zvláště od t~· 
kových ukládaných, rozdělaných a vybíraných pro běžné výlohy 
obecného tělesa, a má když uložené, vyjádřiti se v zákonu 
ukládacím účel, pr~č se uklád9;ií, a takové daně mohou býti 
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p~acené v kuponech, úpisech neb jiných zadluženostech, na iicbž 
uplaéení tato dafi byla uložena. 

Odd. 7. Všecky o.kresy a města hraničící na břeh zálivu 
. Mexika jsou tímto splnomocněna na odhlasování dvou třetin po
platníků (které mají býti sečtěny jq,k zákon o tom ustanoví) ku 
ukládání a vybírání takové daně pro vystavění pobřežních zdí 
a hrází, neb pro zdravotní účele, jak by zákon splnomocnil~ a 
mohou učiniti dluh na taková; díla a vydati úpisy na jeho výkaz. 
Avšak nižádný dluh pro jakýkoli účel nemá nikdy býti učin?m 

nižádným spůsobem v žádném městě neb okresu, leda by bylo 
učiněno opatření v té době učinění jeho, pro uložení a vybírání 
dostatečné daně ku placení úroků z něho a opatřen.í nejméně 
dvou procent co umořuj:ící zálohy, a o zničení práva pro vysta
vění takových prací má býti též postaráno. 

Odd. 8. Okresy a města na pobřeží zálivu, které jsou po
drobeny nebodám zaplavení, a z nich veliký průměr obecných 
daní vybírá se do roka, mohou zvláštním splnomocněním zákono
dárstva obdržěti podporu darováním takové části obecného po
zemku, jak .za slušné bude uznáq.o, a takovým spůsobem, iak 
zákon ustanoví na vystavění hrází a pobřežních zdí, kterážto 
pomC'c má býti rozdělena dle rozšíření a ceny prací těch vysta
věných neb vystavěnu býti majících v některé místnosti.. 

Odd. 9. Majetek okresů, měst a městysů, držaný a řízený 
po~ze pra obecné účele, jalio jsou I obecné budovy a staveníšťat.a 

pro ně, hasičsk~ stroje a přístrojí pro ně, a veškerý majetek 
užívaný neb zamíněný pro hašení ohně obecné půdy a :všechen 
jiný maietek věnovaný výhradně k potřebě a prospěchu obecen
stva, má býti sproštěn od nucené prodeje a od ·ukládání daní; 
předpokládaje, že v tomto .obsažené· nemá zameziti vymahání 
požadavku prodávače, požadavku řemeslníka, neb stavitele neb 
jiných požadavků na tom lpících. 

Oďd. 10. Zákonodár1tvo může ustanoviti kterékoli město 
neb městys zá oddělený a ,neodvislý školnÍ obvod. A když ob
čané ~ěkterého města neb městyse mají charter, který splnomoc~ 
je úřadníky městské ukládati a vybírati dafi ku udržování a pod
porování veřejného _ústavu vyučovacího, taková dan má pak býti 
ukládaná . a vybíraná, když pfi volbách za tím účelem držaných 
dvě třetiny pop~atníků takového města•neb městyse by hlasovaly 
pro takovou dafí. 

~--
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Ciánek XII. 

Soukromé spolky. 

Oddělení 1. Nižádný soukromý spolek nemá se utvořiti 
vyjma podle všeobecných zákonů. 

Odd. 2. , Všeobecné zákony ruají býti přijaty, které pečují 
o tvoření svukromých spolků a má v nich býti ustanoveno 
úplně o priměřenou ochranu obecných i jednotlivých jejich akci-
<>nářů. · I 

Odd. 3. Právo splnomoc.f.Íovati a pravidlovati dovozy, 
. mýta, pří~tavné neb cestovné ukládané a .vybírané, aneb Ůstano
vené k uložení a vybírání od i~dnotlivců, svolečností aneb 
spolků, pE} prospěch silnic, přístavišť, skladišť, mostů a přívozů 
věnovaných obecnému užívání nebylo nikdy a nebude· zanechá
no od s.tátu neb opuštěno, nýbrž má vždy býti pod dohlídkou 
zákonvdárnou a záviseti na zákonodárném pr:ivomocenství. 

Odd. 4. První zákonodárstvo sestouplé :po přijetí této 
ústavy má zaříditi' nějaký spůsob jednání od vrchního zástupce 
.a zástupců okreskových neb 'okresních ve jménu a ku prospě· 
chu státu, by se předešlo a trestalo žádání neb vybírání dávek 
z něiakých neb všech údajů, jako dovozu, přistaveného, cestov-

1 
ného neb mýta .za užívání majetku věnovaného obecenstvu, leda 

1 
by to bylo zvláště zákonem dovoleno. 

Odd. 5. Veškeré zákony, které dávají právo k žádání a 
vybíráuí dovozu, cestovného, mýt a přístavišť, mají po vše časy 

. býti podrobeny opravám, dodatkům nebo zrušeni zákonodár
.stvem. 

Odd. 6. }.fižádný spolek nemá vydávati akcie . neb úpisy 
leda na peníze z::tplacené, práci yyhoto7enou aneb majetek sku-

1 
tečně obdržený, a veškeré zdánlivé zvýšování akcií neb zadlu-
žení má býti .. neplatnýrn. • 

Odd. 7. Nic v tomto článku nemá býti vykládáno tak, 
aby to bouralo neb ' rušilo práva už zabezpečená nějakým stáva· 

. Jicím darem neb zákonem tohoto státu ndb republiky texanské. 

Článek XIII. 
Spanělské a mexickě titule pozemko?Jé. 

Oddělení 1. Veškeré pokuty, tresty, zabavení a odúmrtí, 
které připadaly až dvsud k republice 9, státu Texas pod jich 
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ústavi:Lmi a zákony, mají připadnouti státu pod touto ústavou ; 
& zákonodárstvo má ustanoviti soustavu k určování, které po~ 
zemky jsou propadlé ' a pro dodávání platnosti (tdúmrtfm ; 
veškerá ta práva zabavení a odúmrtí pro stát mají už v samém 
skutku sloužiti k ochraně nevinných drži elů mladších titulů, 
Jak ustanoveno ~v odděleních 2, 3 a 4 v tomto článku. 

Odd. 2. Jakýkoli nárok na titul neb právo k pozemku 
v Texas, které bylo vydáno dříve nežli 13. dne listopádu 1835, 
a které nebyla b~ náležitě v knihác:B vtělené v okresu, kde . 
pozemek ten ležel v době vtělení toho ; aneb ne náležité zane 
šeno do kuih ve všeobecném pozemkovém úřadu, aneb nemající 
skutečného m~iitelství toho kdo jej obdržel,laneb některé osoby, 
která pod ním nároky činí, prvé nežli obdržen byl novější titul 
k němu od m::~:jitele půdy, po okolnostech rozumně uvávených 
dáti oznámení řečenému mladšímu obdarovanému, nikdy nemělo 
a,míti nebude platnosti nějaké proti mladšímu titulp, neb barvě 
toho titŮlu, dosaženého bez takového neb jiného skutečného 
oznámení podobného předcház~jícího nároku na titul neb právo 
a nižádná podmínka připojená k t.akovým darům api v knihách 
nezanešeným, ani nevtělený~ aniž osazeným,, jak s vrchu řeče

no, nebyla a nemá býti pr0puštěna neb obejita, nýbrž skutečná. 
vykonání všech takových okolností má býti dókázáno osobou 
neb osobami, nárok ten činícími pod takovým titulem neb ná
rokem práva, aby. ~se řízení , o tom udrželo, a držitel takovéh(} 
mladšího titule nob barvy titule, má míti všecka ta práva vlády, 
která dosud stávala, neb nyní stávají, povstávající z nevykonán~ 
všech takových okolností. 

Odá. 3. Neplacení daní na nikterý nárok titulový k po
zemku datovaný před 13. listopádem 1835, ne zanešený v kni
hách a nevtělený, jak ustanoveno jest v o~dělení 2, od osoby 
neb osob takový nárok stavících, aneb těch, pod nimiž on neb 
oni takový nárok staví, od onoho dne až do dne přijetí této 
ústavy, ml býti považováno za .podmínku, že právo k němu 
bylo navrátilo se na stát zpět, a že řečený požadavek jest ne
platný nárok, kterýžto -považování má býti odčiněno pouze za-

• placením . všech daní na řečené pozemky, státní, vkresní a 
městské neb obecní, kteréž mají se roztříditi na řádnou cenu 
takových pozemkii od účdníka, a jemu .mají se vyplatiti bez. 
změny neb slevení za některou část s vrchu udané doby. 

Odd. 4. Nižádný nárok titulní aneb právo k pozemku, 
které bylo vydáno dřhTe ne'ili dne 13. listopádu 1835, a které 

• 
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nebylo fádně zanešen_v Y okresu, kde pozemek ležel v době 
. ieho docílení neb které nebylo patřičně vtěleno ve všeobeeném 
'Úřadu pozemkovém, má vždy budoucně býti uloženo v hlavní 
'ú.fadovně pozemkové a vtěleno v tomto státY:, aneb naznačeno 
na mapách, aneb uzíváno co doklad při některém soudu stát
ním a ty samé jsou zastárlé nároky ; avšak toto nemá dot.ýkati 
se takových práv a předností, které přestávají ze skutečného 

práva osazení. Sloyy "náležítě recordované", jak se jich užívá 
v oddělení 2 a 4 .tohoto článku, míní se, že takový nárok titul-
ní neb právo k pozemku mělo býti zanešeno do _ příslušného 

úřadu a tam zapsáno, a že pouhé chyby v certifikátu registrač
ním neb nedostatek formy, neruší pravost a spolehlivost~ drži
tele iejich, s ním bylo zanešení ·provedeno, nemají být1 považo- • 
vány .14. t ,to porušující zanešení. · 

Odd. 5. Veškeré nároky umístění, vyměřování, dary a 
tit ule jakéhokoli druhu které jsou prohlášeny za neplatné ústa
vou republiky neb státu Texas jsou ; a tytéž ·mají zůstati pFo 
vždy neplatnými. 

Odd. 6. . Zákonodárství má přijímati co nejpřísněji zákony 
pro odkrytí a obžalování všech padělatelů pozemkových titulů, 

a může učiniti tako\ré výkazy peněz k vůli účelu tomu,. mnoho-li 
bude · řeba. 

Odd. ~. Oddělení -· 3, 4 a 5 tohoto článku nemají se 
vyklád ti tak aby odstrafio ala neb rušila nějaký zákon neb 
z 'kon republiky nel) tátu Texas propouštějice náročníky práva 
micelni kého pri o adnících na jednu ligu pozemku neb méně, 

z nntn sti by v konali šeeky podmínky na něž byly úděly 
v jim udělen . 

O u 1á po ·u a po·· m ·o ý úřad. 

vrehm'ho pozemkového 
kde Ye "keré po
mnjl b ·ti zaneše·. \ 

uto ú. aTon zaká-
c n 9dfíve bude 

ma rydJ:žu-
11 lm ,;ti takové 
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Odd. 2. Veškerá neúplná pravá pojištění pozemková, 

n práv zbavená oddělením 4. článku 10. ústavy z roku 1869 ná
sledkem toho, že dr~itelé jejic4 neb majetníci opomenuli je ne-

o chat vyměřiti a zanésti v pezernkovém úřadu do prvního ledna 
- 1875, tímto se obživují. Všecka· neúplná práva pojištění nyní 

stávající mají býti změněna a z'aneěena do vrchního pozem~ové-
o ho úřadu běhe~ pěti roků po jich vydání, aneb ~udou- na vždý 

neplatnými ; předpokládaje, že všecka pravá pojištění pozemko
- vá dosud aneb budoncně vydaná, budou umístěna, vyměřena 
o a ·patentována pouze na uprázdněné neobsazené obecné plidě, 
t a nikoli na nějakém pozemku, který jes__t pod právním titulem 

neb pod ba1·v0u titule . neobmezenosti státní jehož přivlastnění 
D· důkaz nalezl by se · v okresních knihovních zápiskách· aneb ve 

vrchním pozemkovém úřadě; aneb když by přivtělení to bylo 
a dokázáno obsazením majitéle aneb některé osoby za něho sto-

Oád. 3. Zákonodárství nemá m1ti rr.oci da1;ovati nějaké 
pozemky tohoto státu kterékoli společnosti 7.elezniční vyjma na 
následniící obmezení a podmínky : · \ 

Př.edně : Že nebude nikdy darováno nižádnému takovému 
tělesu více nežli šestnácte sekcí na míli, a ·nížádné zadržení ně
jaké části obecně půdy k tomu účelu zadostučinění takového 

e daru nemá nikdy býti učiněno. 
· Za druhé : Že n~má býti vydáno nižádné ujištění pozem

kové takové společnc,sti, pokud tato není zaopatřena, vystavěna 
a v běhu řádném nejméně na deset mil cesty, a když by ta·
kováJ . ,společnost opominula učiniti zado.st podmínkám svého 
charteru, neb odcizila své pozemky v .době určené zákonem, 
v žádném ' případu nepřesahující dvanácte roků od vyaání pa
tentu, tu všecky řečené pozemky propadají státu ·a stávají se 
částí obecných pozemků a jsou podrobené vyměřování a umís
tění.. Zákononárství může přiiím~ti pouze všeobecné zákony 
ku dodání' síly ust::tnovením tohoto oddělení. 

r 

Odd. 4. Nižádné pojištění pozemkové nemá bytí prodáno 
- v #adě pozemkovém vyjma na · skutečné osadníky na nich, a v 
·~ ~ odděleníc~ nepřesahujících jedno sto a šedei;áte akr~. 

Odd. 5. Veškeré IJOzemky až dosud udělepé neb v bu
doucnosti udělenu býti mohoucí společnostem železničním, kde 
by charter neb zákon státní. žádal ne.b žádati bude v budouc
nosti jich odcizení v jistě době pod pokutou propadnntí, aneb 
mlčí o předmětu ·propadnutí, a kteréž pozemky nebyly by aneb 

' 
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nebudou později odcizené v souhlasu se znemm iich charteru 
a zákonů, pod nimiž ndělení to se bylo stal~; jsou tímto pro-

1 .hlášeny za propadlé státu a podrobené předkupu, osazení a vy-
. měření, jako ostatní prázdné půay. Veškeré pozemky až do-
sud udělené řečeným společnostem železničným, k ' nimž nebylo 
připoJeno žádné propadnutí, kdyby opomenuly odciziti se, neisou 
obsaženy v předcházející větě, avšak ve všech t9;kových posled. 
ně zmíněných případech má to býti povinností vrchního zástup
ce, ve všech okolnostech, kde se odcizení . takové bylo stalo 
pod vodně . na právech státu, a jest pouze zdánlivé, an skutečný 
a pro~pěšnj zájem· dosud by byl v takovém tělese, začíti zá
konnité řízení v okresu, kde jest vmístěno sídlo vlády, by tako
vé pozemky připadly ke státu~ ~ když by takové odcizení bylo 
dokázáno, že jest podvodné a zdánlivé, jak s vrchu řečeno, ta
kové pozemky mají propadnouti státu a , státi se částí prázdné 
obecné půdy, podrobené předkupu, osazení a vyměření. 

e 
Odd. 6. Každé hlavě rodiny bez homesteadu má býti da-

rováno jedno sto a šedesáte akrů obecné půdy, na podmínku, 
že vybere si a osadí řečený pozemek, a bude na něm bydleti 
tři roky a platiti poplatek úřadní z něho. .h':a:tdému svobodnému 
člověku osmnácte let starému a výše, má býti dáno osmdesáte 
akrů obecného poze~ku na podmínky předepsané pro . hlavy 
rodin. 

Odd. 7. Stát Teias tímto propouští majiteli neb majitelůUJ 
půdy všecky doly a kovy, které by na nich býti mohly, podro· 
bené placéní daní, jako jiný majetek. 

Odd. 8. Osoby bydlící mezi řekou Nueces a Rio Grande a 
držící darované pozemky~ které:vznikly od vlády španělské ueb 
od vlády mexické, ~kteréžto dary byly uznané a stvrzená od 
státu, zákony zákonodárstva přijatými dne 10. února 1852, dne 
15. srpna 1870, a jiným1 zákony, a kterým bylo překáženo, aby . 
učinily zadost požadavkům řečeného zákona neusazenými poměry 
země, maií míti povoleno až do 1. ledna 1880, aHy dokonalí 
své vymP.ření, a jeho hlavní známky, a aby zanesly své polní 
poznámky do vrchního pozemkového úřadu; a všichni náFok 
činící, kteří opomenou učiniti tak, mají býti pro vždy 1.heplatný
mi ; předpokládaje, že nic v oddělení tomto neoude se vyklá
ďati v ten smysl, aby opravňovalo některé titule dosud ~ne
platné, aneb aby to překáželo právůn1 třetích osob. 
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Čiánek XV. 

Uřadní obžaCoba. 

Oddělení 1. Moc úřadního obžalování (impeachment) jest 
uložena v domu zástupců. 

Odd. 2. Obžaloba guv~rnéra, náměstka guvernérova, vrch. 
ního zástupce, pokladníka, komisaře vrchního pozemkového úřa
du, účetnika a sudích nejvýššího soudu, soudu odvolacího, a 
okreskového soudu má býti řízena vřed senátem. 

Odd. 3. Když senát zasedá co soud nad obžalobou úřadnít 
tu senátoři jsou pod přísahou ·neb stvrzením, že nestranně hodlají 
souditi stranu obžalovanou, a nižádná osoba nemá býti odsou
zena, leda by dvě třetiny přítomných v senátu členů hlasovaly 
pro to. 

Oád: 4. Rozsudek v případech úřadní obžaloby má se 
vztahovati 1 ouze na sesazení s úřaqp. a na to, že osoba taková. 
:ztratí schop~ost držeti úřad čestný neb výnosný pod tímto stá
·tem. Strana odsouzená při úřadní obžalobě může též býti pod-;
robena obzalobě, přelíčení a trestu podlé zákona. 

Odd. 5. Všichni úřadníci, pToti nimž by. byly přednešeny 

články obžalovací, mají býti zadrženi od vykonáv~ní povinnosti 
svých úřadů po Čelou dobu trvání obžaloby. Guvernér může 
učiniti prozatímní ustanovení kl, vyplnění uprázdnění nastalého 
sesazením některého úř'adníka, až do d.oby rozsudku. 

Odd. 6. Kterýkoli soudce okreskových soudů tohoto státu 
který není schopen vykonávati povinnosti svého úřadu, aneb 
který by se stal vinným stranictví neb utiskování, neb jiného ú
ředního zlořádu, aneb jehož chování a mravy jsou takové, že iei 
činí neschopným k držení toho úřadu, neb kteiý by nedbalostí 
opomenul plniti své pc,vinosti co sudí; án~h který by opomenul 
vyříditi rJzumným spůsobem práce svého soudu, může býti se
sazen od nejvyššího soudu. Nejvyšší so"ud má mlti původní prá
vomocnost ku slyšení a rozhodnutí příčin dříve jmenov9.ných, když 
jsou písemně mu předroženy na odpřisa1nutí učiněné před někte
rým sudím soudu zapisujícího nejméně pře·J desíti právni.ky přeQ. 
soudy připuštěnými takovým sudím přidržaných a mající~ 
povolení pracovati před nejvyšším snudem ; řečené udání m~ 
býti založeno buď na známosti dotýčných osob je . činících, aneb · 
na písemné přísahy co do ·sku~ků věrohodných svědků. Neivyšš.í 
dvůr může vycati veškeré potřebné kroky a přede.psati všeckf' 
potřebná pravidla k dodání účinlivosti tomuto oddělení. Případy 
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tohoto druhu mají míti přednosti a mají býli souzeny co nejdříve 
možno. 

Odd. 7. Zákonodárství zákonem má ustanoviti přelíčení a 
odstranění z úřadu . všech úřadníků tohoto státu o jichž sesazení 
nebylo by postaráno v této ústavě. 

Adresa. 

Odd. 8. Soudcové nejvyššíh(> soudu, soudu odvolávacího a 
okreskových soudů, mohou "býti sesazeni guvernérem na adresu . 
dvou třetin každého domu zástupitelstva, pro svévdné zanedbání 
povinosti, neschopnosť, obvyklou opilosť, utlačování v úřadě neb 
pro jinou šlušnou příčinu, která by nebyla dostatečnou příčinou 
k úřadllí obžalobě; předpokládaje však; že příčina neb příčiny, 
pro něž se takové sesazení. požadnje, mají v takové adrese býti 
zevrubně vypsány a ~anešeny do zápisků každé sněmovny ; a 
předpokládaje dále, že příčina ta neb příčiny ty. mají býti 
-adaleny soudci, o jehož se~azení se jedná a má tu býtí popřáno 
slyšení ku jeho vlastní obraně, prvé nežli se odhlasuje o takove 
adrese ve sněmovně ; á ve všech takových případech hlasování 
děje s "ano" a "ne" a zanese se do zápisků obou dotýčných 
sněmoven. 

Článek XVI. 

Všeobecná ustanovení. 

Oddělení 1. Členové zákonodárstva a všichni úředníci, prvé ~es 
li nastoupí povinnosti svých . úřadů, mají složiti násl!3dující přísahu 
neb stvrzení: "Já ( ......••.... ) slavně přisahám (neb stvrzuji) že 
chci věrně a ne::;tranně vykoná v a ti a plniti veškeré povinnosti uložené 
na mně co ............ dle. nejl~pší mé možnosti a schopnosti,' souhlas-
ně s ústavou a zákony Soustátí a tohoto státu; a dále slavně pří~ahám 
{neb stvrzuji), že od přijetí ústavy tohoto státu nebojoval jsem v sou
boji se smTtící zbraní ani v to~to státu ani mimo neho, aniž jsem po· 
slal neb· přijal vyzvání ku bojování souboje se smrtící zbraní, aniž jed
nal jsem co sekundant v donášení vyzvání, aniž jl'em pomahal, radil 
neb ·podporoval kteroukoli os.obu takto iednajíoí. A dále ještě slavně 
přísahám (neb stvrzuji), že jsem ani přimo ani nepřímo neplatil, nena· 
·bízel neb nesliboval platiti, přispívati, aniž slíbil přispívati nějakými 
penězy neb cennou věcí, aniž jsem slíbil nějaký úřad veřejný neb zane· 
prázdněni, co odměnu za dávání neb zadržení hlasu při volbách, přl 

/ 
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nichž jsem byl zvolen, (aneb, je-li úřad ten jmenovací, ku ... vezpečení 
jmeuování). Tak mi pomáhej bůh."· 
· Odd. 2. Zákony mají býti utvořeny,' dle ~terých by vyloučen bý-

ti mohl z úřadu, ze služby při porotě a z práva hlasovacího každý, kdo 
by byl aneb bude později usvědčen a odsouzen pro p'odplácení, křivou 
přísahu, falšování neb pro jiné vysoké zločiny. Výhoda volnéli.o hla· 

. sování má býti hájena zákony spravujícími volby a zapovídajícími pod 
přiměřenými pokutami a tresty veškerý nepříslušný vliv při nich,veške
rénásilí, podplácení, shluknutí aneb jiné riepříslušné jednáni. 

Odd. 3. Zákonodárství má t.lČiniti opatření, dle nichž by osoby 
osvědčené z přestupkfi., a odevzdané do okresních vězení z nedostatku 
placení pokq.t neb útrat soudních, mohou býti přidrženy nahraditi po
kuty a útraty tyto ruční prací pod takovými podmínkami, jak by záko
nem bylo předepsáno. 

Odd. 4. Kterýkoliv občan tohoto státu, jenž by P? přijeti této 
ústaYy, potýkal se v souboji se smrtící zbrani, neb by poslal neb přijal 
vyzvání k potýkání se v souboji se smrtící zbran.í, buď v tomto státu 
neb mtmo .tento, aneb který by jednal co sekundant; aneb by vědomě 
.podporoval nějakýmspůsobem ty takto přestupující zákon, má býti 
zbaven práva hlasovacího, neb držení nějakého úřadu čestného neb 
výnosného pod tímto s~átem. 

Odd. 5. Každá osoba má býti zbavena práva držeti něiaký úřad 
výnosný neb čestnýjv tomto Atátu, která by byla Uf;lvědčena, že dala neb 
nabízela nějaké pod placeni k docílení svého zvolení aneb ustanovení. 

Odd. 6. Nižádné vykázání peněz pro účely soukromné neb jed
notlivců nemá býti učiněno. Pravidelný výkaz pod přísahou a účet 
příjmů a vydáni veškerých obecných peněz má býti ročně uveřejněn 

takovýUJ. spůsobem, jak zákon by předpisoval. 
Odd. 7. Zákonodárství nemá:v žádném případu míti právo vy

dati ,pokladniční wan·ant', ,pokladniční noty' neb papír jakéhokoli dru· 
hu za účelemjaby obíhal jako peníze. 

Odd. 8. Každý okres ve státu může ustanoviti se v takovém sptí· 
sobu, jako by se zákonem předepsalo, o chudobinci pro ruční práci a 
farmě, ku ošetřování,Jvedení, zaneprázdnění a zaopatření potřebných a 
chudých obyvatelů. 

Odd. 9. Nepřítomnost za účelem obchodu pro stpt neb pro Sou
státí nemá býti příčinou zbavení obýváni jednou dosaženého, tak aby 
někdo byl zbaven]práva volebního, aneb práva býti zvolenu neb usta. 
novenu k některému úřadu po·d výminkami obsaženými v této ústavě. 

Odd. 10. Zákonodárství má postarati se o sníženi služného veřej
ných úředníků, kte'ří bylzanedbali vykonávání nějaké povinnosti, kte .. 
ráž by jim byla:zákonem přiřčená, 

Odd ... !ll. Zákonita výše úroktí nemá převýšovati osm ze sta roč- 1 
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.oě, v nedostatky nějaké smlouvy co do~ výše úroků takových; a smlou
vou mohou strany se shodnouti o jakékoli výši,když nepřesahuje ze12sta 
ročně. Veškeré úroky počítané na tuto posledně jmenovanou výši ma
jí býti považovány za lichvu, a z~konodárství má při prvním zasedání 
postarati se o přiměřené tresty a pokuty ku předejití a trestání lichvy. 

· Odd. 12. Nížádný člen kongresu, aniž osoba která držící neb vy
konávající ·nějaký úřad čestný neb výnosný pod Soustátím neb pod ně
kterým státem, aneb pod nějakou zahraniční mocí, nemá býti volitel- . 
ným za člena zákonÓdá1:stva, neb držeti neb vykonávati nějaký úřad 
výnosný neb čestný pod tímto státem. 

Odd. 13. Má to býti povinností zákonodárství usnésti se o tako-
vých zákonech, jakých by bylo třeba a výhodno ku uklizení ,neshod 
smlouvami, kdyžby strany dotýčné zvolily si spůsob ta~ového přelí-
čení. • 

Odd. 14. Veškeří občanští úředníci mají bydleti ve státn; a všic-
kni okreskoví a okresní úfadníci ve svých okrescích a okresích, a ma
jí držeti své úřadovny v takových místech, jak bude zákonem vyžado
váno, a opomenutí zadosti učinění těmto podmínkám má býti příčinou 
uprázdnění dotyčných úřadu. 

Odd.- 15. Všecko jmění věcné i osobní náležející manželce, na 
něž ona činila nároky před stavbou, a která by byla získala po svatbě 
darováním, odkázáním neb zděděním, jmá býti jejím zvláštním majet
kem, a mají býti utvořeny zákony, které by zřejměji ustanovovaly prá
va manželky v poměru i k její zvláštnímu majetku i k tomu, které .,ná· 
leží jí a manželi jejímu společně_. Zákony též mají se učiniti, které by 

I' ustanovily registraci majetku manž~lce zvláště náležejícího. 
Odd. 16. Nižádné těleso spolkové nemá budoucně býtí utvořeno, 

obnoveno neb rozšířeno s výhodami bankovními aneb účtovacími. 
Odd. 17. Všichni úřadníci v tomto státu mají pokračovati u vy

konávání povinností svých úřadů, dokud by nebyli nástupci zvoleni do 
jich úřadů. 

Odd. 18. Práva majetku a jednání, která byla docílena pod ústa
vou azákony republiky a státu, nemají.býti zrušena; aniž mají nějaká 
práva. aneb jednání, která byla zrušena, ztenčena neb za neplatnou pro
hlášena ústavou republiky a státu, býti znovu obnovena, zavedena a 
platným učiněna touto ústavou;nýbr.ž ta samá majízůstati zrovna vtom 
postavení, v němž byla před přijetím této ústavy, leda by v ní bylo jinak 
ustanoveno; a předpokládaje dále, že žádná příčina jednání až dosud 
nepůsobná má býti obživena. 

Odd. 19. Zákonodát·ství má předepsati zákonem vlastnosti vel
kých a malých porot. 

Od i. 20. Zákonodárství m.á při prvním svém zasedání přijmouti 
zákon, dle něhož by voliči oprávnění v některém okresu, obvodu smír
čího soudu, městyse neb města většinou hlasů svých mohli rozhodnou-

. ' 
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ti čas od času, zdali prodej opojných nápojů měl by býti zapovězen v 
objemu předepsaných hranic. . 

Odd. 21. Veškeré psací potřeby a tiskové práce, vyjma pt·ovolání 
a takové práce, které by mohly býti učiněny v ústavu hluchoněmých, 
papír a topivo užívané v odboru zákono<lárném a jiných vládních odbo
rech, vyjma odbor ~oudní, má býti zaopatřeno, a tištění i vázání záko~ 

nů, zápisků a zpráv odbo~·o.vých, a všecko jiné tištění· a vázání opravo
vání i zaopatřování síní a:pokojů užívaných ku schůzím zákonodárstva. 
a jeho výborů, má se vykonávati podlé smlonvy, která se učíní s tím 
který podá nejvyšší nábídku, pod takovou nejvyšší cenou a pod tako-
vými pravidly, jak by zákon o tom předepsal.Nižádný člen neb úřad

ník některého odboru vládního nemá nižádným spusobem míti zájmu v 
takových smlouvách, a všecky takové smlouvy maji býti podrobeny 
schválení guvernéi-a, tajemníka státu a účetníka .. 

Odd. 22. Zákonodárství má míti moc uzayírati o takových záko· 
1' nech plotovných, kterých dá se použíti v každém pododdělení státu neb 

okresů, jak bylo by zapotřebí ku vyhovění potřebnému lidu. 

Odd. ·23. Zákonodárství smí usnášeti se o zákonech o pravidlo
vání chovatelů dobytka v části státu chovu dobytka věnované, a může 
vyminouti z působnosti zákonů takových všecky jiné části, obvody neb 
<>kresy; a má míti moc usnášeti se o všeobecných i zvláštních záko
>nech o dohlídce na dobytek pasoucí se i na kůže, a pravicllování výpal
ků (brands); předpokládaje, že by každý zákon místní takto usnešený 
byl předložen majitelům oddělení toho, kterého se týče, a musí býti 
dříve od nich schválený, nežli vejde v platnost. 

Odd. 24. Zákonodárství má učiniti opatření o vykládání a zho
tovováni obecných cest, a stavění mostů, o zužitkování pokut a propad
nutía práce věznil ku všem těmto účelům. 

Odd. 25. Že všechny odrážky a rabaty na pojištění dovozů, do
'Pravě vozeni, přistavném, skladném, lisování, žokování, opravování, 
.aneb na jak'rkoli drah práce neb služby při neb u nějaké bavlny, obilí, 
neb jiného plodu neb předmětu obchodního v tomto státu, zaplacených 
neb smluvených neh slíbených něiakému obecnému vozkovi, dodavate
li, kupci, komisionáři, skladníku, jednateli, neb prostředníku jakého
koli drahu, jenž není pravým a neobmezeným majétníkem toho, jsou 
na vždy zapovězeny, a má býti to povinností zákonodárstva, aby usnes
lo se o důkladných zákonech, které trestaly by veškeré osoby v tomto 
:státu., které by platily, přijímaLy neb smlouvaly o ně neb ohledně 
jich. 

Odd. 26. Každá osoba, spolek neb společnost, která by d0pustila 
:se vraždy svévolným činém, opomenutím neb velikým zánedbáním, má 
býti odpovědna pod náležitými pokutami, pt·o na živu zustalého man
.žela , vdovu, dědice neb jeho či její tělo, neb pro tak~vé z nich, kteří 
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_by žili, bez oblédu na nějaké kriminální řízení, které by bylo aneb ne. 
bylo držáno následkem zavraždění toho. . 

Odd. 27 Veyšech volbáchk doplnění uprázdněnýchmístúřadůto
hoto státu, má sa voliti pouze ku vyplnění zbývající lhůty. 

Odd. 28. Nižádná běžná mzda za osobní~službu nikdy nemá po<l
léha ti před volání. 

Odd. 29. Zákonodárství má ustanoviti:~ákon na určení a potres
tání uodloudnlctví. 

Odd. 30. Trvání v.eškerých úřadů neustanovených[touto ústavou 
nikdy nemá přesahov'iti dva roky. , 

Odd. 31. Zákonodárství má přijímati zákonyfpředpisující vlastnos
ti vykonávatelů povolání lékařského v tomto státu, a trestati osoby za. 
špatné jednání, ale nikdy nesmí zákon dávati přednost(nějaké Škole 
lékařské. 

Odd. 32 Zákonodárství má postarati se zákonem . o ustanovení 
yýbort;I zdrav)tního a o životní stath;tiku za takového 1-ádu a pi·avidel" 
jak jen za slušné uzná. 

Odd_ 33. Účtující úřadníci to1oto státu nemají niKdy platiti neb 
předložiti wa crant na pokladnu ve prospěch některé osoby, ·za služné 
neb náhradu co jednatele, úřadníka neb ustanovence, který by v téže 
době držel ještě nějaký jiný úřad čestný neb výnosný pod timto stá. 
tem neb Soustátím, vyjma jak předepsáno v této ústavě. 

Odd. 34. Zákonodárství má usnésti se o zákonech splnomocfiují
cích guvernéra pronajmout, nebo pi'odati vládě Soustátí dostatečnoa • 
mnohost obecných pozemků . ve státu potřebnou ku zbudování pevností, 
barák&, zbrojnic, táborů, vojenských stanic neb jiných potřebných pro
vojsko účelů; a jednaní guvernéra v tomto má býti podrobeno schvále~ 
ní zákonodárství. 

Odd. 35. Zákonodárství .má při prvním svém zasedání usnésti se 
se o zákonech, které by chránily dělníky na obecných budov:ách, u1i-· 
cích, silnicí~b, železnicích, průplavech neb jiných podobných veřej

ných pracích proti opomenutí kontraktorů platiťi jich běžnou mzdu,. 
když jest dlužna, a přinutily by společnost, spolek neb jedno1livce, prOt 
jehož prospěch práce ta se vykonává k- zodpovědnosti za konečné za
placení: 

Odd. 36. Zálónodárství má při prvním svém zasedání postaratli 
se o splacení neb uložení, dle toho jak za nejlepši uzná, obnosů, které; 
jsou spravedlivé shledány dlužnými od státu učitelf.tm v obecných' ško
lách za služby vykonané už před 1. červencem 1873-, a o zaplaceni· 0d!. 
školních obvodů ve státu obnosů dlužných učitelůu.n. v obroných ško..
lách takovými obvody až do ledna 18'16. 

Odd. 37. Řemeslníci, umělci a hmotní dě1n:í!c-i YŠeeh tříd maj'ii 
míti léno na budovách a předmětech uČiněných neb suravovaných od 
nich za cenu jich práce na nich vyko~ané, neb ]átky k tomu dodané; 
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a zákonodárství postará se zákonem o rychlé a účinné vymožení len 
těchto . 

Odd. 38. Zákonodárství m tiže v čase takovém, jak toho prospěch 
obecnosti vyžaduje, postarati se o ~řad komisaře pojištění, statistiky a 
dějin, jehož lhlita úřadování, povinnosti a služné bude předepsáno 
zákonem .. 

Odd. 39. Zákonodárství mfiže odkázati čas od času obnosy peněz 
na zachování a pokračování u sbírání památek dějepisných · v Texas 
zkrze pomníky, sochy obrazy a listiny dějepisné ceny. 

Odd. ·40. Nižádná osoba nemá držeti nab vykonávati v jedné a 
téže době více nežlijeden občanský úřad výnosný, Ýyjma úřad smírčí
ho sudího, okresního komisaře, veřejného .notáře a poštmistra, leda by 
jinak zvláště bylo ustanoveno v tomto. 

Odd. 41. Každá osoba, která by přímo neb nepřímo nabízela, 
dala neb slíbila něiaké peníze, neb cennou věc, svědectví, výhodu neb . 
osobní výsadu nějakému výkonnému neb soudnímu úřadníku, neb čle
nu zákonodárstva, by na:fí vliv mohla míti u vykonávání jeho úřadních 
povinností, má býti vinna podplácení, a má býti petreStána takým spu
sobem, jak toho zákon ustanoví. A každý člen zákonodárství, aneb ú
řadní výkonný aneb soudní, který by si vyjednal, 'žádal neb· přijímal, 
aneb dal s~oleni ku přijetí, přímo neb nepřímo, pro sebe neb pro jiné
ho, od některé společn6sti, tělesa neb osoby, nějaké peníze, odměnu, 
cennou věc neb zanepráznění, neb osobní výhody nějaké neb jich slíbe
ni, za svlij hlas neb úřední vliv, aneb za zadržení téhož, aneb za něja
kého nedorozumění, vyjádřeného neb dovtipného, že by jeho hlas neb · 
čin úřadní byl nějak tím veden, aneb kdo by vyjednával, žádal a dostal 
nějaltá takové peníze neb jiné výhod.y, věc neb předmět jmenov:tný 
shora pro jmého co odměna neb slib takových peněz, výhody, věci neb 
neb předmětu pro Jiného, má býti d1:žán za vinna podplatitelství dle 
-významu ústavy, a má podroben býti následklim za za. takové přestupky 
uloženým se ztrátou Úřadu, který by byl držel, a takovému jinému do
datečnému pokutováni, jak zákon stanovil neb ustanoví. 

Ood. 42. Zákonodárství má zaraziti útulek pre opilce, pro léčení 
opilství a polepšení opile-&. 

Odd. 43. Nižádný člověknebsoujem lidí nemá býti vyminut, eba
ven neb osvobozen od vykonávání nějaké obecné povinnosti neb služby 
ůložens všeobecným zákonem neb zákonem zvláštním. Výminky z vy.
konáváni takové obecné povinnosti neb služby maji býti činěny pouze 
všeobecným zákonem· 

Odd. 44. Zákono_dárst"<?i má předpisovati povinnosti a postara.ti 
se o zvolení od oprávněných voličů v každém okresu tohoto státní po. 
kladníka okresního a okresního měřiče, kteří mají míti písárnu v sid:l~ 
okresním a držeti úř~d svi'lj po dva roky a dokud nástupcové jejich by 
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nebyli ustanoveni; a ~ají míti takovou náhradu, jak zákonem bude u-
stanoveno. ' 

Qdd. 45. Má býti povinností zákonodárství postarati se o sebrá
ní, srovnání a bezpečného schránění zápisů, listin, dopisů a jiných roz
ličných úřadních spisů, občanských i vojenských, které vztahují· se k 
dějinám státu Texas, které by byly nyní v majetku ~:;tran, jež by byly 
volny svěřiti je péči a ochraně státu. 

Odd. 46. Zákonodárství má postarati se zákonem o seřízeni a v 
řádu udržení obrany státní, takovým spůsobem jak by to uznalo za vý
hodné a pokud se to srovnává s ústavou a zákony Soustátí. 

Odd. 47. Každá osoba která by byla znepo~ojována svědomím 

svým ku nošení zbraně, nemá býti donucována k tomu, nýbrž má za
platiti náhradu za osobní službu. 

Odd. 48. Všecky zákony a částě zák0nů nyní platících ve státu 
Texas, které nejsou protivící se ústavě Soustátí aneb této ústavě, mají 
pokračovati a zůstati v platnosti co zákony tohoto státu, dokud nevy
hynou svým vlastním obmezením aneb dokud nebudou opravené neb 
zrušené zákonodárstvím· -

Odd. 49. Zákonodárství má míti moc, a má to býti jeho povin-
ností chrániti zákonem před násilným prodejem · jisté části osobního 
majetku všech hlav rodin a svobodných osob ženských í mužských. 

Odd. 50. Homestead čili domovina rodiny má býti a jest tímto 
od nuceného prodeje ku zaplacení všech dluhů, vyjma na splacení 
kupních její peněz, neb části kupného toho, neb daní na ní dlužných, 
·neb za práci a látku ku zbudování oprav na ní, a tomto posledním pří
padu pouze, když práce ta neb látka smluvena jest písemně za souhlasu 
manželky daného tímže spůsobem, jak žádá se ku zhotovení pródeje 
neb přepuštění domoviny; aniž má majitel, je-li ženat, prodat domovi
nu bez S(•uhlasu své manželky daného spůsobem takovým jak zákon 
předpisuje. Nižádný mortgage, trust deed, neb jiný závazek na do
movině nemá nikdy míti platnosti, leda za peníze kupné za ni složené, 
neb opravy na ní učiněné, jak tuto dříve ustanoveno, at' už mortgage 
neb trust deed neb jiný závazek ten byl učiněn samým jen manželem 
aieb pospolu s jeho manželkou; a všecky líč~né prodeje domovinY 
jsouce příčinou nějaké okolnosti zničení mají býti neplatné. 

Odd. 51. Domoviny, které nejsou v městysi neb v městě, mají 
sestávati ne více nežli ze dvou set akrů pozemku, který může býti v 
jednom kuse neb ve víc~, i s opravami na něm; homestead v městě, 

městysu neb vesnici, má skládati se ze staveniště neb staveníšťat, kte
l'é by nepřesahovaly cenu pěti tisíc dclarů v do.bf, kdy byly 1;1znané 
za domovmu, bez ohledu na cenu nějakých oprav na nich učiněných; 
předpokládaje, že týž má býti užíván za účelem iomova, aneb za místo 
ku vykonávání povolání neb obchodu hlavy rodiny; předpokládaje též, 

\ 
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že jakékoli dočasné pronajmutí domoviny té nemá změniti povahu 
j~ho, když nebyl získán žádný jiný homestead. 

Odd. 52. Při smrti manžela neb manželky, neb obou, domovina 
má býti odkázaná a odevzdaná stejným spusobem jako jiný skutečný. 

majetek zemřelého, a má býti zpravována těmi též zákony dědičnými 
a dělitelskými, avšak nemá býti_ rozkouskována mezi dědici zemřelého 

za živobytí pozůstalého manžela neb manželky, aneb tak dlouho, po
kud pozůstalý by chtěl užívati a držeti co domovinu, aneb dokud po
ručník nedospělých dítek po zemřelém by měl dovoleno pod nařízením 
př~slušného soudu právomocnost majícího, užívati a ·držeti ji. 

Odd. 53. Aby žádné nedorozumění nemohlo povstati z přijeti té
to ústavy, prohlašuje se, že veškeré řízení neb listiny všech druhů, kte
ré byly neb budou vydané a navrácené neb vykonané, kdy ústava tato 
bude přijata, mají.zustati v platnosti, a nemají býti nižádným spůsobem 
zrušeny přijetím této ústavy. 

Odd. 54. · Má to býti povinností zákonodárství ustanoviti o chová
ní a vydržováni c.hudých pomatenců na útraty státu pod takovými pra
vidly a obmezeními, jak by zákonodárství předepsalo. 

Odd. 55, Zákonodárství může ustanoviti výročné výslužné, ne
přesahující jedno sto a padesáte dolarů ročně, žijícím vojínům_ neb do
brovolníkíim ve válce mezi Texas a Mexlkem, od po"čátku revoluce r. 
1835, až do 1. ledna 1837; a taktéž žijícím podpisovatelům prohlášení 
neodvislosti Texas; a žijícím vdovám, které zůstávají nevdané, po ta
kových vojíneeh a podpisoy~Ntelích; předpokládaje, že žádné takové 
výslužné nemá býti uděleuo, vyjma těm v okolnostech chudobných, če
hož důkaz má býti podán před soudem okresním toho okresu, kde žada
tel sídlí, takovým spůsobem, jak by :lákon ustanovoval. 

Odd. 56. Zákonodárství nemá míti moci vykázati nějaké obec
né peníze na založení a vydržování úřadovny přistěhovalecké, aneb pro 
nějaký účel ku dovážení přistěhovalců do tohoto státu. 

Odd. 57. Tři miliony akru obecné půdy tímto se odkazují a uklá
dají stranou za účelem vystavění nového státního kapítólu a jiných 
potřebných obecných budoy v sídle vlády kteréžto pozemky řečené mají 
se prodati pod řízením zákonodárství, a zákonodárství :Qlá přijímati 

zákony ku uskutečnění tohoto odděleni. 

Článek XVII. 
Spůsob opravování ústavy tohoto státu. 

Oddélení 1. Zákonodárství při každém dvouletém zasedání 
odhlasováním dvou třetin všech členů zvolených do obou sněmo
ven, kteréž má se zanésti s ,,ano" a "ne" do zápisků, může 
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navrhnouti opravy k ústavě, o nichž by se pak hlasovalo od 
oprávněných voličů členů do zákonodárstva, kteréžto. navržené 
opravy mají .býti řádně uveřejněné jednou za týden po čtyři 

· neděle, počínaje nejméně tři měsíce před volbou, jejíž doba má 
býtí ustanovena zákonodárstvem, v jednom týdenním listn v kaž. 
dém. okresu, v němž takový časopis by se vydával; a má to ·býti 
poviností jednotlivých úřadníků zprávních při řeč'ených volbách, 
by otevřeli osudí volební pro to, a podali zprávu tajemníku státu 
o počtu zákonitých hlasů odevzdaných ~při řečené volbě pro a 
proti řečeným op'rávám; a když by se navrhovalo více nežli je
den dodatek, též počet hlasů odevzdaných pro a proti každému 
z nich, a když by se objevilo z řečené zprávy, že většina hlasů 
odevzdaných byla odevzdána ve prospěch některé opravy, řečená 
oprava takto většinu obdrževši všech o'devzdaných hlasů, m.á stá 
se částí této ústavy, a provolání má býti učin~no o tom od gu
vernéraw 

Vykoliláno delegáty lidu v Texas, v sjezdu shromážděnými, 
v městě Aust1n, dne tohoto dvacátého čtvrtého' listopádn, leta 
páně tisícího osmistého ~.sedmdesátého pátého. 

Čehož na svsdectví tuto podpisujeme svá jména : 
Fnw.ARD B . .PIOKE'l'T, 

předseda sjezdu. · 
L:ff:IGH 0H.ALMERS, 

tajemník sjezdu. 
NICHOL.AS H. DARNELL, z o. Tarrant J OEL W. RoEINSoN, z o. F ayette. 
BENNETT BLAKE, z o. Nacogdoyhes cucKNER .A.BÉRN.A.THX, z o· Camp 
D. ABNER, z o. Harrison THes G. ALLISON z o. Panola 

/ JuLius E. ARNIM, z o. Lavaca W. P· B.A.LLINGER, z o. Galveston 
Jo. W. BARNETT, z o. kark( WM. BL.A.SSING.A.ME, z o. Grayson 
E. W. BRADY,· z o. Grimes J. HENRY BRoWN, z o. Dallas 
H. C. BRucK, z o. Johnson ED. BURLESoN, z o. Hays 
Enw .ARD CH.A.MBERs, z o. Collin. HENRY CLINE, z o.Harris. 
WM. D. S. CooK, z o. Gonzales. W. L. CR.A.WFORD, z. o. Marion· 

G. B. CooK, z o. San Saba. 

B. H. D.A.vrs, z o. Brazos. 
WrLLI.A.M W. DrLL.ARD, z o. Bowie 
J. W. FERRis, z o. Ellis 
J. R. FLEMING, z o. Óom~nche 
J OHN S. FORD, z o. Comeron 

A. C. GR.A. vEs. z o. Coryell 

JoHN R. HENRY, z o. Limestone 
WM. C. HoLMEs, z o. Grayson 

BURRILL .A VIS Z O. Wharton. 
L. E.DoHONEY, z o. Lamar 
J. P. DouBL.A.s, z o. Cherokee 
GEoRGE FLoURNOY, z o. Galveston 
J .A.MES C. G.A.ITHER ~ o. Fannin 

JAs. E. H.A.UNES, z o. Caldwell 

J OHN L.HENRU z o. Smith 
As.A. HoLT. z o. Van :zandt 
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JoHN JoHNSON, z o.Collin .r. F. JoHNSON, z o. Franklinu 
C. B. KILGORE, z o. Gregg S B. · KILLOUGH, z o. Robertson 
HENRY c. K:iNG, zo. Kendall RoBT, LACY, z o. Leon 
THos. J. LocKETT, z o. Washington FRANG J. LYNCH. z o. De Witt 
L. H. McCABE, z o. Fort Bend G McCoRMICK, z o. Colorado 
S. A. McKENNEY, z o. Denton AN. T .. McKINNEY z o. Walker 
W. P. McLEAN; z o. Titus MARISON MARTIN, z o. N evarro 
B. D. MARTIN, z o. Hunt L. W. MooRE, z o. Fayette 
J. R. MoRRIS, z o. Harris J. B. MuRPHY, z o. Nueces 
LIPSCOMB N ORVELL. z o. J asper THOMAS L: N UGNET z o. Erath 
D. A. NuNN, z o. Houston .WM. NFAL RAMEY z o. Shelby 
J. H. REAGAN, z o. Anderson RoB'T B. RENTFRO,z Montgomery 

E. STERLING O. RoBERTSON z o. Bell 
W. REYNOLns,z o. W aller L. S. Rosa, z o. McLenan 1 

WEBSTER FLANAGAN, z o. Rusk S. H. RussELL, z o. Harison 
JoNATHAN RussELL, z o Wood RICHAim SANSOM z. o.Williamson 
FRESTON R. ScoTT, z o Oasa G. A. SESSIONs, z o. Freestone 
C. R. SMITH, .z o Milam IsRAEL SPIKEs, z o. KaufÍn~n 
WM. H. STEWART, z o. Oalveston FS. STOCKDALE z o. Oalhoun 
H. W. W ADE, z o. Hunt W. T. G. WEAVER, z o. ,Oook 
C. S. WEsT, z o. Travis W:· W. WHITEHEAD, z o. Tylor-
JoHN.W. WHITEILD, z o. Lavaca W. B. WRIGHT, z o. Lamar 

I 

CHAS. DEMORSE z 6. Red River. 

/ 

Odbor státu t 
Austin, Texas f 

Já, A. W. DeBerry, tajemník státní pro stát Texas tímto dosvědl 

čuji, že shora předcházející stránky obsahují, a jsou věrné a spTávné
opisy všech článků navržené ústavy ·státu Texas, jak zadané a zanešené 
jsou teď v odboru státním. 

O o ž do s věd č u j i vlastnoručním podpisém a přitisknutím 
pečetě odboru státního. v městě Austin, ; tohoto dne 26. listopádu, r .. 
1875. 

. I 

A. W. DeBerry 
tajemník státni. 

( 
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Nařízení 

ohledně železnic. 

Budiž : n<Jiřízeno tidem státu TeX(J,8, 8hromážděným ve 
sjezdu, že vůči finančním nehodám, nyní stávajícím nižádná spo· 
lečnost železniční, maiící charter neb držící úděly pod státem 
tímto, která dosud sestavila by se a počala . práci v dobré víře, 
má býti považována, jako by byla ztratila všecka svá práva, 
výhody a úděly před ukončením nejbližšího zasedání zákonodár
:atva toqoto státu mocí pošlé doby mezi nynějškern a potomní 
<lobou; a řečené zákonodárství má míti moc, když bude to snesi-

• telno s obecným zájmem, uděliti takovou pomQc v čas, jak by 
bylo uznáno za neilepšÍ pro zájmy státu; předpokládaje, že toto 
nařízení nebude vykládáno tak, aby prominulo železničním spo· 
lečnostem zadostučinění podmínkám ve článku 10. této ústavy 
oQhledně železnic obsaženým. 

Nařizeni. 

Nižádné nařízení přiiaté tímto sjezdem a nepředložené přijetí 
lidu, vyjma takové, které odkládá volby, a to, které podrobuje 
ústavu hlasování oprávněných voličů, nemá v nižádném smyslu 
býti povazované za účinné co rušící práva státní, aneb práva a 
závazky nějaké ~soby, společnosti neb spolku ve státn tomto, 
neb v něm práva mající, neb k němu nějakých závazků, buď 
aby je ·potvrzovalo, propouštělo, odpouštělo neb měilllo, leda by 
ústava byla přijata oprávněnými voliči státu Texas. 

Narízení 

ku rozdelení aťátu Te-xas na aenatorialní a záatupitelaké okresky. 

Oddělení 1. Budiž na?''-ízeno lidem státu Tewas ve sjezdu 
sh1·omážděným, že až do prvního rozdětení senátorů a zástupců 
jak ustanoveno v této ústavě, po sčítání Sonstátí, které bude 
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konáno· r. 1880, stát má býti rozdělen na . senatoriální a zástu
pitelské okresky,. jak následuje: 

. Senatorialní okTesk~ . 

1. okresek. r- Okresy Liberty, Ohambers, San Jacinto, 
Hardin, Tyler, Jefferson, Jasper, Orange, N ewton a Polk voltežo 

' iednoho senátora; Tyler bŮdiž okresem volícím. 
2. okresek. - -Okresy Houston, Ange]jna, N acogdoches, 

San Augustine a Sabina voltež jednoho senátora; Nacog~oches. 
budiž okresem volícím. . 

3. okresek. - Okresy Rusk, Panola a Shelby voltež jedno
ho senátora ; Panola budiž okresem volícím. 

4. okresek. - Okres Harrison voliž jednoho senátora. 
5. ok'resek. - Okresy Marion, Cass, Bowie a Morris volte:& 

jednoho senátora; Cass budiž okresem volícím. 
6. okresek. - Okresy Red River, Titus, Franklin a Hop

kina voltež jednoho senátora ; Titus budiž okresem volícím. 
7. okresek. - Okresy Camp, Upshnr, Gregg a Smith vol

tež jednoho senátora ; Gregg budiž okresem volícím. 
8. okresek. =-- Okresy ;Oherokee, Anderson a Henderson 

voltež jednoho senátora ; Anderson budiž okresem volícím. 
9. okresek. - Okresy Lamar, Fannin and Delta voltež 

jednoho senáto;a; Lamar budiž okresem voHcím. 
10. okresek. - Okresy W ood, Van Zandt, Kaufruan, Rain s 

Rockwall a Hunt voltež jednoho senátora ; Kaufman budiž 
okresem volícím. 

ll. okresek. - Okresy Gra:yson a Oooke voltež jednoh(} 
senátora; Grayson budiž okresem voHcím. • . 

12. okresek. - Okresy Collin a Denton voltež jednoho se
nátora ; Uollin budiš okresem volícím. 

13. okresek. - Okresy Dallas a Ellis voltež jednoho sená
tora ; EWs budiž okresem volícím. 

14. okresek. - Okresy Navarro, Limestone a Freestone 
voltež jednoho senátora ; Limestone budiž okresem volícím. 

15. okresek. - Okresy Leon, Robertson a Brazos voltež / 
jednoho senátora ; Robertson budiž okresem volícím. 

16. okresek. - Okresy Grimes, Madison, Walker a Trinity 
voltež jednoho senátora ; W alker budiž okresem volícím. 

17. okresek. - Okresy W aller, Fort Bend a Wharton vol
tež jednoho senátora ; W aller budiž okresem volícím. 
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18. okresek. - Okresy Harris a Montgomery voltež jednoho 

senátora ; Harris budiž okresem volícím. · 
19. okresek. - Okresy Galvestop.., Brazoria a Matagorda , 

voltež jednoho senátora ; Galveston bndiž okresem volícím. 
20. okresek. - Okresy . Au stín, W ashingtún a Burleson 

voltež jednoho senátora ; Washington budiž okresem volícím. 
21. okresek. - Okresy Falls, Milam a Bell voliž jednoho 

senátora; Milam budiž okresem volícím. 
22. okresek. - Okresy John~on, Hill a McLeunan voltež 

jednoho sená.tora ; McLennau budiž okresem volícím. 
23. okresek. - Okresy Tarrant, Parker, Wise, Montagu'e, 

Clay, Jack a Young s neorganisovanými okresy západně od nich 
voltež jednoho senátora ; Tanant budi~ okresem volícím. 

24. okresek. - Okresy Ooryel, · Bosque, Hamilt<,n, Brown, 
Ooleman, Oomanche, Erath, Somerville, Hood, Palo Pinto, 
Éastland a Shackleford, s neorganisovanými okresy Runnels, 
Taylor, Oalahan, J ones a Stepheus voltež jednoho senátora; 
Comanche budiž okresem volícím. 

25. okresek. - Okresy Tra vis, Williamson, . Bumet a Lam
pasas voltež jednoho senátora ; Williamson budiž okresem volí-
cím. 

26. okresek. - Okresy Fayette, Bastrop a Lee voltež jed
noho senátora ; Fayette budiž . okresem volícím. 

27. okresek. - Okresy Colorado, Lavaca a Gonzales voltež 
iednoho senátora ; Lavaca budiž okresem volíéím. 

28. okresek. -- Okresy Oalhoun, Victoria, l>e Witt, .Aran
sas, Refugio, Bee, Goliad, Karnes, Wilson, J ackson a Atascosa 
voliž jednoho s~nátora; Victor~a budiž okresem volícím. 

29. okresek. - Okresy Oameron, Hidalgo, Starr, Zapata, 
Webb, Maverick, Kinney, Uva1de, Medina, . Nueces, San Patri
cio, Live Oak a .I!'rio, s neorganisovanými okresy Duval, Encinal, 
MéMullen, La Salle, Dimmitt a Zavala, voltež jednoho senátora; 
N ueces budiž okresem volícím . 

. 30. okresek. - Okresy Bexar, Oomal, Bandera, . Kendall, 
Kerr, Gillespie, Mason, Menard, Tom Green, Pecos, Presidio 
a Ell Paso, s neorganisovanými okresy Ooncho, Kimball, Ed
wards a Orockett voltež· jednoho senátora ; Bexar budiž okresem 
v~lícím. · 

· 31. okresek. - Okresy Ouadalupe, Galdwell, Rays, Bianco, 
Llano a San Saba s neot-ganísovaným okresem McOulloch, voltež 
jednoho senátora ; Hays budiž okresem volícím. 
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Zastupitelské ohr~sky. 

Odd. 2. Budiž dále nařízeno, ze až do takového rozdělení 
po sčítání r. 1880 zastupitelové mají býti voleni jak následuje: 

l. okresek- okresy r'.iberty, Hardin, Jefferson a Chambers yoltež 
lednoho zástůpce; Liberty budiž okresem volícím. 

2. okresek- okresy San Jacinto, Polk a Tyler voltež jednoho 
zás~upce; Tyler budiž okresem volícím. 

3. okresek- okresy Jasper, Newton a Orange voltež jednoho zá-
stupce; J asper budiž okresem volícím. . 

4. okresek -okresy San Augustine a Sabine vo'ltež jednoho zá
stupce; San Augustine. budiž okresem volícím. 

5. okresek- okres Houston volí jednoho zastupce. 
6. okresek - okresy N aeogdoches a Angelina voltež jednoho zá

stupce; N acogdoches .budiž okresem volícím, 
7. okresek - okres Rusk volí jednoho zástupce. 
8. okresek- okresy Panola .a Shelby voltež jednoho zástupce; 

Panola budiž okresem volícím. 
9. okresek- okresy Rusk Panola a Shelby voltež jednoho zástup

ce; Panola budiž okresem volícím. 
10. okresek- okres Harrison volí jednoho zastupce. 
ll. okresek_...... okresy Marion, Cass, Bowie a Monis voltež tři zá 

stupce; Cass budiž okresem volícím. 
12. okresek- okres Red River volí jednoho zástupce. 
13. okresek- okresy rritus a Frankl ln. voltež jednoho zástupce; Ti 

tus budiž okresem volícím. · 
14. okres'ek -okres Hopkins volí jednoho zástupce. 
15. okresek- okres Smith volí jednoho zástupce. 
16 okresek- okresy Smith a Gregg voltež jednoho zástupce; ·o

kres Smith budiž olnesem volícím. 
17. okresek- okresy Camp a Upshur voltež jednoho zástupce; 

Upshur budiž okresem volípím. 
18. okresek- okres Lamar volí jednoho zástupce. 
1~. okresek- okres Fannín volí jednoho zástupce. 
20. okresek- okresy Lamar, Fannin a Delta voltež jednoho zá

stupce; Lamar budiž okresem volícím. 
•21. okresek- okresy Hunt a Rockwall voltež jednoho zástupce; 

Hunt budiž okresem volícím. 
22. okresek -:- · okresy Kaufman, Rain es, W o od a Van Zandt 

voltež dva zástupce; Kaufman budiž okresem volícím: 
23. okresek - okres Henderson volí jednoho zástupitele. 
24. okresek- okles Anderson volí jednaho zástupce. 
25. okresek -okres Cberokee volí jednoho zástupce. 
26. okresek - okres Leon voli jednoho zástupce. 



-64 
27. okresek- okres Robertson volí dva zástupce. 
28. okresek - okres Brazos volí jednoho zástupce. 
29. okresek - okres Grimes volí jednoho zástupce. 
30. okresek - okresy Grímes a 1\'Iadison· volí jednoho zástupce; 

Grimes budiž okresem volícím. 
31. okresek- okresy Walker a Trinity voltež jednoho zástupce; 

W alker budiž okresem volíc~m. 
32. okresek- okres Montgornory volí ,iednoho zástupce. 
33. okresek-- okres Harris volí dva z_ástupce. 
34. okresek - okresy Harris a Montgomery voltež jednoho zá

stupce; Han·is budiž okresem volícím. 
35. okresek- okres Galveston volí dva zástupitele. 
36. okresek - okresy Brazoria, Galveston a Matagorda voltež 

jednoho zástupce; Gal veston budiž okres~m volícím. 
· 37. okresek - okresy Wharton, Fort Bend a Waller voltež dva 
zástupitele; Waller budiž okresem volícím. 

38. okresek- ok··es Austin volí jednoho zástupce. 
39. okresek - okres Washington volí jednoho zástupce. 
40. okresek - okrésy Washington a Burleson voltež jednoho zá

stupce; Burleson budiž okresem volícím. 
41. okresek- okresy Falls, Milam a Bell voltež tři zástupce; Bell 

budiž okresem volícím. 
42. okresek- okres Limestone volí jednoho zástupce. 
-43, okresek - okres Freestone volí jednoho zástupce. 
44. okresek -okres Navarro volí jednoho zástupce. 
45. okrések- okres Ellis volí jednoho zástupce. 
46. okresek - okres Dallas volí dva zástupce. 
47. vln·esek -okres Collin volí jednoho zástupce. 
48. oln·esek - oln·es Grayson volí dva zástupce. 
49. okresek- okresy Crayson a Collin voltež jednoho ~zástupce; 

Crayoon budiž okresem volícím. 
50. okresek - okres Cook volí jednoho zástupce. 
51. oln·esek- oln·es Denton volí jednoho zástupce. 
52. okresek- oln·esy Clay, ~l[ontagne a Wisa, s neorganisovaný· 

mi okresy západně od Clay voltež jednoho zástupce; Wise budiž okre· 
sem volícím. :.::."__:~ 

53. okresek- okres Tarant volí jednoho).zástupce. 
54. okresek - oln·esy Parker, Jack a Y oung s neorganisovanými 

okresy zápapně od nich voltež jednoho zástupce; Parker budiž okre· 
sem volícím. 

55. okresek- okres Johnson volí jednoho zástupce. 
56. okresek- okres Hill volí jednoho zástupce. 
57. okresek- okres McLennan volí jednoho zástupce. 
58. okresek - okresy J ackson, Calhoun, Victoria, De Witt, Aran· 
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sas, Refngio. Bee a Goliad voltež dva zástupce; Victoria budiž okre
sem volicím. 

59. okresek- okresy Colorado a Lavaca yoltež dva zástupce; 
Lavaca budiž okresem volícím. 

60. okresek -okres Gonzales voli jednoho zástupce. 
Ql. oluesek- okres Fayette voli jednoho zástupce. 
62. okresek - okres Bastrop volí jednoho zástupce. 
63. okresek - okresy Fayette a Lee voltež jednoho zástupce; 

Fayette budiž okres volicí. 
64. okresek-. okresy Caldwell, Guadalupf} a Hays voltež dva 

zástupce; Hayes budiž okaesern volicim. 
6:'\,. okresek- okres Travis voli jednoho zástupce. 
66. okresek- okresy Tra vis a Bianco voltež jednoho zástupce; 

Travis budiž okresem volícím. 
67. okresek- okresy Williamson a Lampasas voltež jednoho zá

stupce; Williamson budiž okresem volícím. 
68. okresek- okresy Coryel, Hamilton Brown a Coleman a ne

organisovaný okres Runnels, voltež jednoho zástup~Je; Coryel budiž 
okresem volícím. 

69. okresek- okresy Bosque, Somerville a Hood voltež jednoho 
zástupce; Bosque· budiž okresem volícím. 

70. okrsek r- okresy Erath, Comanche, Palo Pinto, Eastland a 
Shackleford, s neorganisovanými okresy, 8tephens, Jo nes. Call~han a 
Taylor voltež jednqho zástupce; Comanche budiž okresem volícím. 

71. oluesek - okres Bexar volí jednoho zástupce. 
72. okresek - okresy Bexar a Comal voltež jednoho zástupce; 

Bexar budiž okresem volícím. 
73. okresek- okresy Uvalde, Medina, Bandera, Kendall, Kerr, · 

Gillespie, Maso:q. a Menard s · neorganisovanými okresy Edwards a 
Kimble, v.oltež jednoho zástupce, Gillespie budiž okresem volícím. 

. 7 4. okresek - okresy Llan, Buruet, San Saba McCullch a Concho 
voltež jednoho z~stupce; San Sabao bt?-diž okresem volícim. 

75. okresek- okresy El Paso, Presidio, Pecos, Tom Green a Úro
ckett voltežjednoho zástupce; El Paso budiž okresem volícím. 

76 okresek- oki·esy Cameron, Hidalgo; Starr, Webb a Zapata. 
voltež jednoho zástupce; Cameron budiž okresem v~lícim. 

77. okresek- okresyNu.eces, Frio, Maverick a Kinney s neor
ganisovanými okresy Duval, Encinal, McMullen, Dimmitt, Lasalle a 
Zavala, voltežjednoho zástupce; Nueces budiž okresem volícím. 

78. okresek- okresy San Patricio, Live Oak, Karnes, Wilson a 
Atascosa. voltež jednoho zástupce; Karnes budiž okre~em volicim. 

79. okresek - okresy Cherokee, Rusk, Panola, Shelby a Ilarrisoo 
voltež jednoho zástupce; Rusk budiž okresem yo~icim. 
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Odd. 3. B udiž dále ?W!říwno, že pro .všecky účely spojené 

s první volbou ustanovenou tímto sjezdem, toto nařízení má plat
-nosti nabýti a zůstati platným od a po svém přijetí, a bude-U ú
stava přijata od lidu, toto nařízení má býti a zůstati v platnosti 
a~ do prvního rozdětení po· sčítání roku 1880, avšak kdyby ústa
va od lidu· byla zavržena, tunahzení toto pro budoucnost pozbude 
veškeré platnosti v moci. 

Stvrzení: 

Nařízení · 

E. B . .PICKETT, 
předseda sjezdu 

LEIGH CH.A.L:M:ERS, 

tajemník sjezdu. 

ku rozdělení státu Texas na soudní okresky. 

Budiž nalřízeno lidem státu. Texas sh1•omážděným v sjezdu, 
. že dokud nebude jinak ustanovená zákonem, stát Texas má býti 
rozdělen na dvacet šest soudních okreskU., a sice: 

Oldělení 1. První okresek má býtí složen z okresů Jefferson, 
Chambers, Liberty, Hardin, Pulk, Tyler, Jasper, Newton, Orange 
a San J acinto. · 

. Odd. 2. Druhý okresek má !>ýti složen z okresů Rarrison, 

Rusk, Panola, Shelby a Saline. 
Od,d. 3. Třetí okresek má býti složen z okresů San Augu· 

stme, N acogdoches, Cherokee, Houston a Andérson. 
Odd. 4. Čtvrtý okresek má býti složen z okresů Grimes, 

W alker, Madison, Leon, Trinity a Angelina. 
Oáil. 5. Pátý okresek má býti složen z okresů Marion, 

Cass, Bowie, Titus, Morris, Franklin a Oamp. 
Oáil. 6. Šestý okresek má býti složen z okresů Red River, 

Lamar, Fannin a· Grayson. 
Odd. 1. Sedmý okresek má býti složen z; ·okresů Gregg, 

Smith, U pshur, W ood, Rain es, Van Zandt a ~enderson. 
Oáil. 8 . . .Osmý okresek m~ býti složen z okresů Hunt, Hop· 

kins, Oollin, Rockwall, Kaufman a Delta. 
~::-~. Oai. 9. Devátý· okresek má býti složen z okresů Brazos, 
Rober.ston, 'Burleson a Milam. 

Oáil. 10. Desátý okresek má býti složen z okresů Oooke, 
Denton, Montague, Wise, Clay, Parker, Tarrant, nezorganisované 
okresy Archer, Wichita, Baylor, fWilbarger; Knox, Hardeman, 

Greer, a Wegeforth. 
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Odd. ll. Jedenáctý okresek má býti složen z okresft Dallas 

a El1is. 
Odd. 12. Dvanáctý okresek má býti složen z okresů Hood, 

·Coryell, Hamilton, Oomanche, Brown, Coleman, Shacelford, Pal0 
Pinto, Eastland, Erath, Somerville, Jack, Young, a nezorganiso
vané okresy Jones, Taylor, Runnels. Oallahan, Stephens, lias-
kell, a Throckmorton. · 

Odd. 13. Třináctý drresek má býtj složen z okresů Hill, 
N avarro, Limenstone, Bosque , Johnson a Freestone. 

· Odd . . 14. Čtrnáctý okresek má býti složen z okresli Mc 
Lennan, Bell a F3lls. 

Oáá. 15. Patnáctý ·okresek má býti složen z okresů Austin 
Fayette, Bastrop, Oaldwell, Hays a Bianco. 

Oáá. 16. Sestnáctý o~resek má býti složen z okresů Wash-
ington, Lee, . Taravis Williamsori. · 

Odd. 11. Se~mnáctý okresek má býti složen z okresů 
}3u:rnett, Lampasas, San Saba, Llano, Masou, Menard, Gilespie, 
a zneorgan.isované okresy Ooncho, McUulloch a Kimble. 

Odd. 18. Osmnáctý okresek má býti složen z okresů Wal
ler, Wharton, Fort Bend, Bra~oria, Matagorda a · J ackson. 

Odd. 19. Devatenáctý okresek má býti složeu z okresii 
Colorado, N avaca, Gonzales, Guadaln pe a Wilson. 

Odd. 20. D•{acátý okresek má býti složen z okresii .El 
Paso, Presidio, Tom Green,. Pec0s a Crockett. 

Odd. 21. Jedenadvacátý okresek má býti složen z okresft 
Harris a Montgomery. · 
~: Odá. 22. DYacát_ý druhý okresek má býti složen z o kresli 
Comal, Bexar a ·Atascosa. 
\c Odd. 23.· Dvacáty třetí 0kresek má býti složen z okresft 
De Witt, Victoria, Oalhoun, Refugio, Goliad, Eee, Aransas, San 
Patricio, Karnes, Live Oak a McMullen. 

Odd. 24. Dvacátý čtvrtý ókresek má býti složen z okresii 
Kendall, Kerr, Bandera, Med i na, Frio, U valde, Zavalla, Kinney, 
Maverick, Dimmit, La Salle. Edwards a Dawson. 

Odd. 25. Dvacátý pátý· okresek má býti složen z okrt3sů: 
Cameron, Hidalgo, Starr, Zapata, Webb, Encinal, neces a 
Duval. 

Odd. 26. Dvacátý šestý okresek má bý~i složen z okresu 
Galveston. 

Odd. 21. Budiž dále nařízeno,. že ku všem účelfun spoje
ným s první volbou ustano.venou tímto sjezdem, toto nařÍzení 
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.- má státi se platným a zůstati v platnosti od a po přijetí svém; 

a kdyžby ústava tato byla lidem přijata, toto ústanovení má býti 
a zůstati v platnosti až potud, pokud by nebylo jinak změněno 
zákonodárst.vem tohoto státu ; avšak kdyby ústava tato. byla za
vržena od lidu, toto · nařízení má poto~ býti bez síly a platnosti. 

E. B. PICKETT, 
předseda sjezdu. 

Stvrzení : LEIGH CH.A.L:MERs, 
tajemník sjezdu. 

Nařízení 

sta;nomb,jíai lhůty ohreskového so1fdu ve státu Texas. 

Budiž nařizeno lidem státu Teras shromážděným ve sjezdu, 
že pokud nebude jinak o nařízeno zákonem, lhůty _ okreskových 
soudů v iednotlivých soudních okrescích ( districts) mají býti, jak 
tuto· jest předepsáno : , 

Odděleni 1. Že okresní sondy prvního soudního okresku 
maií držeti se v doby tuto zř~imě ustanovené, a sice : 

. V okresu Ohambers v první pondělky v březnu a září . a 
mají pokračovati v zasedání jeden týden. 

Y okresu Liberty v první pondělky po prvních pondělcích 
v březnu a zá:ří, a mají pokračovati v zasedání 1ři týdny. 

V okresu San J acinto ve čtvrté pondělky po prvních pon
dělcích v řeznu a září a majípokračova ti v zasedání dva týdny. 

V okresu Polk v šesté pondělky po prvních pondělcích v 
březnu a · září a mají pokračovti v zasední tfi týdny. · 

V okresu Tyler, v deváté pondělky po prvnich pondělcích 
v březnu a září, a mají pokračovati v zasedání tři týdny. 

V okresu J asper ve dvanácté ponqělky po prvních ponděl 
cích v březnu a září, a mají pokračovati v zasedání dva týdny. 

V okresu N ewton v čtrnácté. pon dělky po prvních pondělcích 
v březnu a zá:řl, a mají . pokračovati v zasedání dva týdny. 

V okresu ·orange v šestnácté pondělky . po prvních ponděl
cích v březnu a září, a mají pokračovati v zasedání jeden týden. 

V okresu J e:fferson v sedmnáct\é pondělky po prvních pvn
dělcích v březnu a září, a maií pokračc.,vati v zasedání dva týdn~. 

V okresu Hardin v devatenácté pondělky po prvních pon
dělcích v březnu a záři, a mají pokračovati v zasedání jeden 
týden. 

Odd. 2. Že okresní soudy druhého soudního . okl'esku mají 
držeti se v doby tuto zřejmě ustanovené~ a sice : 

• 



- · 69-

V okresu Sabine, v první pondělí v lednu a červenci a 
mají pokračovati v zasedání dva týdny. 

V okresu Shelby, v druhé pondělky po prvních pondělcích 

v lednu a červenci, a mají p~kračovati v zasedání tři týdny. 
V okresu Panola, v páté pondělky po prvních pondělcích 

v lednu a červenci, a mají -pokračovati v zasedání čtyry týdny. 
V okresu· Rus k, v deváté pondělky po prvních pondělcích v 

lednu a červenci, a mají pokračovati v zasedání šest týdnů. 
V okresu Harrison, v patnácté pondělky po prvních .-ponděl

dch v lednu a červenci, a maj:í po :rračovati v zasedání až se 
řízenf ·dohotoví. 

Odd. 3. Že okresní soudy třetího soudního okresku mají 
držeti se v doby tůto zřejmě ustanovené a sice: 

V okresu San Augustine v první pondělky v září a ·únoru, 
a mají pokračovati v zasedání dva týdny. 

V . okresu N acogdoches, ' druhé pondělky po prvních pon
~iělcích v únoru a září, a má pókročovah v zasedání tři týdny. 

· V okresu Cherokee, v páté pondělky po prvních pondělcích 
v únoru a září, a mají pokr<:~.čovati v zased~ní čtyry týdny. 

V okresu Houston, v deváté pondělky .PO prvních pondělcích 
v září, a mají pokračovati v zasedání 1 pět týdnů ; a v deváté 
pondělky pG prvních pondělcích v únoru, a mají pokračovati v 
.zasedání šest týdnů. . 
· V okresu .Anderson, v čtrnácté pondělky po prvních pon
dělcích v náří, a v patnácté pondělky po prvních pondělcích 
v únoru~ a maJÍ pokračovati v zasedán] až se řízení dohotoví. 

Odd. 4. Že okresní soudy čtvrtého soudního okresku mají 
držeti se v doby tuto .zřejmě ustanovené, a sice: 

V okresu Angelina, v první pondělek v březnu a září, a 
mají pokračovati v zasedání dva týdny. 
. V okresu Trinity, v druhé pondělky p0 prvních pondělcích 

v březnu a září, a mají pokračovati v zasedání tři týdny. 
V okresu W alker, v páté pondělky po prvních pondělcích 

v březnu a září, a mají pokrttčovati v zasedání tři týdny. 
V okresu Grimes, v osmé poudělky v březnu a září, a mají 

)pokračovati v zasedání čtyry týdny. 
V . okresu Madison, v dvanácté pondělky po prvních pon

dělcích v březnu a září a mají pokračovati v zasedání tři týdny ~ 
V okresu Leon, v čtrnácté pondělky po prvních pondělcích 

v březnu a září a mají pokračovati až se řízen~ dohotoví. ., 
Odd. 5. Ze okresní soudy pátého soudmho okresku maJl 

držeti se v doby tuto zřejmě ustanovené; a sice : 
V okresu Cass, v první pondělky v únoru a září a mají 

pokračovati v zasedání dva tydny. 

I 
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V okresu Murris, v páté pondělky po prvních pondělcích v 

řeznu a září, a mají pokračova1i v zasedání jeden týden. 
- 'l okresn Titus, v šesté pondělky po prvních pondělc~ch v 

bfeznu a září a mají pokračovati v zasedání dva týdny. 
\ T okresu Franklin, v osmé pondělky po prvních pondělcích 

y ú noru a záfí, a mají pokračovati v zasedání jeden týden. 
V okresu Oamp, v deváté pondělky po prvních pondělcích 

v únoru a září a mají pokračovati v zasedání' dva týdny. 
V okresu Marian, -v jedenácté pondělky po prvních ponděl

cích v únoru a září a ma:jí pokračovati v zasedání osm neděl, 
aneb až se řízení dohotoví: 

Odd. 6. Že okresní soudy šestého sou.dního . okresku mají 
držeti e v doby tuto zřejmě ustanovené, a sice : 

. V okresu Grayson v první pondělek v lednu, a červenci, a 
· mají pokra·čovati v zasedání sedm týdnů. 

V okresu Fannin, v sedmé ?Ondělky po prvních pondělcích 
v lerlnu a v červenci, a mají pokračovati v zasedání čtyři týdny. 

V okresu Lam_ar, v jedenácté pondělky po pr_vnich p.onděl
cích v lednu a červencí, a mají pokračovati v zasedání šest týdnů. 

V okresu Red Ri ver, -v f?edmnácté pondělky po prvních 
pondělcích v lednu a cervenci, a má pokračovati v zasedání · čty-
ry týdny. · 

OM. 7. Že oln~esní soudy sedmého soudního okresku mají 
·držeti se v doby tuto ustanovené, a sice: 

V okresu Smith, -v druhé pondělky v březn~ a září, a mají 
pokračovati v zasedá.ní še t týdnů. 

W okresu Henderson, v šesté pondělky po druhých · ponděl
cích v březnu a září a mají pokračoYati v zasedání d a týdny. 

W okresu Van Zandt ·v osmé pondělky po druhých ponděl
cích v březnu a zářf, a maií pokra·čo ati v zasedání tři týdny. 

W okresu Rain v jedenácté pondělky po druhých ponděl
cích v bř·eznu a záři a mají pokračovati v zasedánÍ jeden týden. 

W okreS11 Wood \r dv~nácté pondělky po druhých ponděl
~cích v březnu a září a mají pok:račo ati v zasedání tři týdny-

W okresu pslmr,. v patnácté pondělky pu druhých ponděl. 
dch v březnu a září a rr.ají pokračovati v za edání tři ýdny. 

W okresu Gregg -v osmnácté ponděTh:y po druhých pvnděl
eích v breznn a září ar mají pokračovati y za edání dva týdny. 

Oúit. 8. Že okresní soudy osmého soudního okresku, mají 
~držeti se 'y dob futo zfei mě bStanovené, a. sice : 

W okresu Hunt, v první pondělky v lednu a čer enci, a. 
mají pok:raěm·ati v zasedání čtyry týdny . 

. W okresu Delta, v čtvrté pondělky po prvních pondělcích 
Y lednn. a červenci, a mají pokračo~ati v zasedání jeden týden .. 
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W okresu Hopkins, v páté pond·ělky po. prvních pondělcích 

v lednu a červenci, a mají pokračovati v zasedání ·čtyry týdny . . 
· W okresu Kaufman, v deváté pondělky po prvních pondělcích 

v lednu a če;rvenci a mají . pokračovati v zasedání čtvry týdny. 
V okresu Rockwall~ V · třinácté pondělky po prvních pouděl

cích v lednu a červenci, a ma:jí pokračovati v zasedání jeden týden. · 
· W okresu Oollin, v čtrnácté pondělky po prvních pvndělcích 

v lednu a červenci, a mají pokračovati v zásedání šest týdn'ft. . 
Odd. 9. Že okresní soud devátého soudního okresku má 

býti držán v dobách, tuto blíže určených, a sice: 
·V okresu Brazos .v první pondělky v měsíci únoru a záfí, a 

může pokračovati · v zasedání po čtyři tydny. · 
V okresu Burleson ve čtvrté pondělky po pondělcích v led

nu a zář:í a může pokračovati v zasedání po čtyři týdny. 
V okresu Milam v osmé pondělky po prvních pondělcích v 

únoru a září a může pokračovati v zasedání IJO šest týdnů. 
V okresu Robertson ve čtrnáctý pondělek po prvních pon~ 

dělcích v měsících únoru a září a může zasedati póknd se fízení 
nedokončí. 

Odd. 10. Že okresní soud v desátém okresku má býti držán 
v dobách tuto bliže udaných a sice; 

V okresu Ouok v prn1í pondělky v měsících tÍnoru a červen
ci, a může zasedati po tři týdny. 

V okresu Denton v první pondělky po prvních pondělc1ch v 
měsících únoru a červenci, a může zaseda.ti po tři týdny. 

V okresu•Tarant v šestý pondělek po prvních pondělcích v 
měsících únoru a červenci a může zasedati po čtyri týdny. 

V okr·esu Parker v desá.tý pondělek po prvních pondělc1ch v 
měsících "Únoru a, červenci a může zasedati po tři týdny. 

V okresu Wise v třináctý pondělek po prvních pondělcíeh 
v měsících ú.norn a červenci, a miiže zasedati po dva týdny 

V okresu Olay v patnáctý pondělek po l""YDích ponděldch v 
měsících únorn a červenci, a mftže zasedati po dva týdny. 

V okresu M.ontague v sed'mná·ctý fOndelek po prvních pon
dělcích v měsícíeh únorn a červen~ a, mii.Ze pokračovati v zase 
dání pokud se řízení nedokončí. 

Odd. 11. Že okresní sond · jedená.r,-tého soudního o-
kresku má býti drzán v dobách tnto blíže ndaných, a roe~ 

V okresu F.J.lis v dmhý pondělek v mě íci kvet n a, lis opá~ 
dn, a může zasedati po pět tjdnil 

V okresn D'allas v páté pondelky o dmhý.,;h pondě rcích v 
měsících květnu. a lístopádn, a miiže·. za~ atí , o.kitd e tiz" 
nedokončí. 

Ofl.d 12:. Že okresní sond d a áctého es u á 
b:ýti drián v dobá<:;h tu.to b íže méenýc a, 

; 
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· V okresu Coryell, v první pondělky v měsících březnn a září 

a může zasedati po tři týdny. 
V okresu Hamilton, v čtvrté pondělky v měsících květnu a 

září a může zasedati po dva týdny. . 
V okresu Comauche Y ·první pondělky v měsících dudnu a 

říjnu a muže zasedati po dva týdny. · 
V okresa Brown v první pondělky v měsících dubnu a 

řfjnu a můze zasedati 'po dva týdny. 
V okresu Colernan, druhé pondělky v měsících květnu a sli

topad u a může zasedati jeden týden. 
V. okreru Shackleford v třetí pondělky v měsících květnu a 

listopádu a mfiže zasedati ieden týden. · 
V okresu Y oung, v čtvrté -pondělky v měsícich · květnu a 

listopádu a může zasedati ieden týden. 
~· okr~su J_a~k v pr:ní. pondělky v měSících červnu a prosinci 

a mfize zasedati Jeden tyden~ 
V okresu Palo Pinto, v první poudělky v měsících červnu a 

prosinci a může zasedati jeden týden. · 
V - okresu Hood, v třttí pondělky v měsících červnu a pro

sinci a může zasedati po dva týdny .. 
V okre1u Somerville, v druh9 ponnělky v měsících červen

ci a lednu a může zasedati po dva týdny. 
V 0kresu Eastland, v první pondělky v měsících srpnu a 

únoru a může zasedati jeden týden. 
Pro soudní účele má okres Runnels přidělen býti ku Co

leman; Taylor a Callahan ku East!and; J ones, Haikell, Throck-
morton a Stephens ku Shackelford. . · 

Odd. 13. Že okrE-sní soud t!{náctého soudního okresku má 
býti držen v dobách tuto blíže určených, a sice: . 

V okresu Limestone první pondělky v měs"ících březnu a 
září a můž~ zasenati po čtyři týdny. 

V okresu .Free~tone, v čtvrté pondělky po prvních ponděl- . 
cích v měsících břelnu a září a muže zasedati po čtyři týdny. 

V okresu Navarro, ~ první pondělky po prvních pondělcích 
v měsících březnu a září a může zasedati po čtyři týdny. 

V okresu. Hi ll, v dvanáctý pondělek po prvních ponděwích 
v měsících březnu a září a může zasedaťi po. tři týdny. 

V okrestt Johnson v pátnácté pondělky po prvních ponděl
cích v březnu a září a může zasedati po čtyři týdny. 

V okresu Bosq ue, v devatenáctých pondělcích po prvních 
pondělcích v měsících březnu a září a může zasedati po dva 
týdny. 

Odd, 14. Ze okresní- soud čtrnáctého soudního okresku má 
bytí držán v dobách tuto blíže určených, a sice: 

V okresu Falls, v první pondělky v měsících březnu a záfí 
a může zas~dati po čtyři týdny. 

cl 
č 
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V okresu Bell, v první pondělky v měsících dubnu a říjnu 

a může zasedati po čtyři týdny. 

V okresu McLennan, v první pondělky v měsících květnu a 
listopádu a může zasedati pokud se řízení nedokončí. . 

Odd. 15. Že okresní soudy patnáctého soudního okresku 
mají držeti se v doby tuto ztejmě ustanovené, a sice :, 

V okresu Bianco, v prvních pondělcích v březnu a záfí, .a 
mohou pvkračuvati v zasedání jeden týden. 

V okresu Hays první pondělky · po prvních pondělcích v 
březnu a září, a mohou pokračovati v zasedání ieden týden. 

V okresu Oaldwell v první pondělky po prvních ponděl-
1' cích v březnu a září, a mohou pokračovati v zasedání tři týdny. 

V okresu Bastrop v šesté pondělky po prvních pondělcích 
v březnu á září, a mohou pokračov~ti v zasedání čtyři týdny. 

V okresu Fayette v desáté pondělky po prvních pondělcích 
v březnu a září, a mohou pokračovati v zasedání šest týdnů. 

V okresu Austin v sedmé pondělky po prvních pondělcích 
v březnu a záfí," á mohou pokračovati v zasedání čtyři týdny. 

Odd. 16. Ze okresní soudv šestnáctého okresního okreskn 
mají držeti se v do by tn to ustanovené a sice : 

V okresu Washington v první pondělky v lednu a červenci, 
a mohou pokračovati v zasedání 8 týdnů. 

V okresu Lee v osmé pondělky po prvních pondělcích v 
led~u a červenci, a mohou pokračovati :v zasedání tři t.ýdny. 

V okresu Williamson v iedenácté pondělky po prvních pon
dělcích v lednu ·a červenci, a mohou pokračovati v zásedání 
čtyry týdny. 

V okresů Travits patnácté pondělky po prvních pondělcích 
v leduu a če'tvenci, a mají pokra,čovati v zasedání,. dokud se ff: .. 
zení nedokončí. 

Odd. 17. Že okresní soudy sedmnáctého soudm'ho okresku 
mají držeti v doby tuto zřejmě ustanoveué, a sice : 

V okresu Burnett v první pondělky v březnu a září, a mo
hou pokračovati v zasedání dva týdny. 

V okresu Lampasas v čtvrté pondělky po prvních ponděl
dích v březnu a září, a mohou fOkračevati v zasedání dva 
týdny. 

v · okresu San Saba v čtvrté pondělky po prvních ponděl
cích v březnu ,a· září, a mohou pokračovati v zasedání d~a 
týdny. 

V okresu Menard v .šesté pondělk:y po prvních pondělcich v 
březnu a září, a mohon pokračovati v za.sedání dva týdny. 

V okresu Mason v osmé pondělky po prvních pondělclch 
v březnu a září, a mohon pokračovnti v zasedání dva týdny. 

V okresu Llano v deváté poudělk:y . po první,ch pondělcích 

..... 

I 

I 

·~ 
I 
I 

j 



-74-
v březnu a ,září a mohou pokračovati v zasedání jeden týden. 

V okresu Gillespie v desáté pondělky po prvních ponděl
cích v březnu a září, a mohou pokračovati v zasedání, dokud se 
řízení nedokončí .. 

Okresy Ooncho a Kimball jsou přiděleny k okresu Menard 
pro účele soudní, a okres McCulloch jest přidělen k okresu S!m 
S&~L -

Odd. 18". Že okresní soudy osmnáctého soudního okresku 
mají držeti se v doby tuto. zře.imě ustanovené, a sice : 

V okresu W aller v první pondělky v lednu a červenci, a . 
mohou pokračovati v zasedání tři týdny. 

V okresu Fort Bend v třetí pondělky po prvních ponděi- ~ · 
cích v lednu a červenci, a . mohou pokračovati v zasedání tři 
týdny. 

V okresu Wharton v šesté · pondělk'y po prv.ních pondělcích 
v lednu a červenci, a mohou pqkračovati v zasedání tři · týdny. 

V okresu J ackson v deváté pondělky po prvních ponděl
cích v lednu a červenci, a mohou pokračovati v zasedání dva 
týdny. 

V okresu Matagorda v iedenácté pondělky po prvních pon
dělcích v lednu a červenci, a mohou pokračovati v zasedání dva 
týdny. 

V okresu Brazoria v třinácté p·ondělky po prvním ponděl· ' 
ku v lednu a červenci, a mohou pokračovati v zasedání, dokud 
se řízení nedokončí. 

Odd . . 19. Že okresní soudy devatenáctého soudního okres
ku mají držeti se v do.by tuto zřeimě ustanovené, a sice : 

V okresu Lavaca první pondělky v únoru a srpnu a mohou 
pokračovati v zasddání čtyry týdny. 

V okresu Colorado v osmé pondělky po prvních pondělcích 
v únoru a srpnu a mohou pokračovati v zasedání čtyry týdny. 

V okresu Gonzales v ·osmé pondělky po ·prvních ponděl
cích v únoru a srpnu, a mohou pokračovati v zasedání pět 
týdnů. 

V okresu Guadalupe v třinácté pondělky po prvních pon
dělcích v únoru a srpnu, a mohou pokračovati v zasedání čtyry 
týdny. 

V okresu Wilson sedmnácté pondělky po prvních ponděl
cích v únvru a srpnu, a mohou pokračovati v zasedání dva 
týdny. · 

Odd. 20. Že okresní soudy dvacátého soudního okresku 1 
mají držeti se v doby tuto zřemě ustanovené,- a sice : 

V okresu .El Paso v první pondělky březnu a září a mohou 
pokračovati v zasedání tři týdny. . 

V okresu Presidio v sedmé pondělky po prvnních pondělcích 
v březnu a září a mohou ·po~račovati v zasedání dva týdny. 

-
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V okresu Pecos v sedmé pondělky po prvních pondělcícb 

v březnu a září, a mohou pokrabovati v zasedání 2 týd:p.y. 
V okresu Tom G~een v desáté . pondě lky po prvních pon

dě1cích v březnu a září, a mohou pokračovati v zasedání tři 
týdny. 

Okres Crockett jest přidělen k okresu Tom Green za účely 
soudními. 

Odd. 21. Že okresní soudy jeden a dvacátého soudníh() 
okresku maií držetj se Y doby tuto zřejmě ustanovené, a sice : 

V okresu Montgornety v první pondělky v únoru a září,. . 
a mohou pokračovati v zasedání čtyry týdny. 

V okresu Harris v druhé pondělky v .březnu a říjnu, a 
mohou pokračovati v zasedání dokud se řízení nedokončí. 

Odd. 22. Že okresní soudy dva a dvacátého soudního okres
ku mají držeti se v doby tuto zřejti; ě ustanovené. a siee : ) 

V okresu Comal v první pondělky v dubnu a říjnu, a mo-
hou pokračovati v zasedání dva týdny. · 

V okresu Ataticosa v druhě pondělky po prvních pondalcích 
v dubnu a říjnu, a mohou pokračovati v zasedán~ dva t}!dny. 

V okresu Bexar v čtvrté pondělky po prvních áondělc1ch v · 
dubnu a říjnu, a mohou pokračovati v zasedání dokud se řízení 
neukončí. 

Odd. 23. Že okresní soudy tři a dvacátého soudního okt·es
ku mají držeti se v doby tuto zřejmě ustanovené, a sice : 

V okresn De Witt v první pondělky v březnu a září a mo
mohou pokračovati v zasedání tři týdny. 

V okresu Victoria v třetí pondělky po prvních pondělcích 

v březnu a září, a mohou. pokračovati v zasedání tři týdny. 
· V ·okresu Calhonn v šesté pondělky. po prvních ponuělcích. 

v březnu a září a mohl u pokračovati v zasedání dva týdny. 
V okresu Refugio v osmé pondělky po prvních ponděldch 

v březnu a září, a mohou pokračovati v zasedání jeden týden. 
V okresu Aransas v deváté pondělky po. prvních pondělcích 

v březnu a září a mohou pokračovati v zasedání jeden týden. 
V okresu San Patririo v desáté pondělky po prvních pon

dělcích v březnu a září a mohou pokračovati v zasedání jeden 
~~n. , 1 

V okresu Goliad v jedenácté pondělky po prvních ponděl
cích v březnu a září, a mohou pokračovati v zasedání dva týdny. 

V okresu Bee třinácté ·pondělky po prvních pondělcích v 
hřeznu· a září, a mohou pekračovati v zasedání jeden týden. 

V okresu Live Oak v čtrLácté pondě1ky po prv~ích pon-
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dělcích v březnu a září, a mohou pokračovat{ vzasedáhí dva 
týdny. 

V okresu Karnes v šestnácté pondělky po prvních ponděl
cích v březnu a září, a mohou pokračovati v zasedání dva 
t ýdny. 

McMullen okre~ jest:přidělen k okresu Live Oak za účely 
:Soudními. 

Oďd.. 24. Že okresní soudy čtyry a · dvacátého soudního 
-okresku maj1 držeti se v doby tuto zřejmě ustanovené, a sice : 

Y okresu KendaU v první pondělky v březnu a září, a mo- . 
bou. v zas-edání pokračovati jeden týden. 

V okresu K err v druhé pondělky po prvních pondělcích v 
březnu a září a mohou pokračovati v zasedání ieden týden. 

V okresu Bandera v . třetf pondělky po :IJrvních pondělcích 
v březnu a září, · a mohou pokračovati v zas~dání jeden týden. 

V okresu Medina v čtvrté pondělky po prvních pondělcích 

v březnu a září, a. mohou pokračovati v zasedání dva týdny. 
V okresu Frio v šesté pondělky po prvních pondělcích v 

lbřeznu a září, a mohou pokračovati v zasedání jeden týden. 
V okresu U valde v sedmé pondělky po prvních pondělcích 

v březnu a září, a mohou pokračovati v zasedání dva týdny. 
V okresu Kinney v deváté pondělky po prvních pondělcích 

I 
v březnn a září, a mohou pokračovati v zasedání jeden týden. 

V okresu Maverick v desáté · pondělky po prvních ponděl
.cích v březnu a září, a mohou pokračovati v zasedání, dokud 
iízení není ukončeno. 

N ezorganisované ckresy Dimitt a Zavalla jsou přiděleny pro 
:účely soudní k okresu Maverick, okres Edwards jest přidělen 
;pro účely soudní Karr, a La Salle k okresu Frio. 

Odd. 25. Že okresní soudy pět a dvacátého soudního o
k resku mají držeti še v doby tuto zřejmě ustanovené a sice : 

V okresu Oarneron v třetí pondělky v únoru a srpnu a mo
h ou pokračo >ati v zasedání čtyry týdny. 

V okresu Hidalgo v čtvrté pondělky po třetích pondělcích 
w únoru a srpnu a mohou pokračovati v zasedání jeden týden. 

V okresu Starr v p1 vní ponpělky po prvních pondělcích v 
únoru a srpnu, a mohou pokračovati v zasedání jeden týden. 

V okresu Zapata v šesté pondělky po třetích poBdělcfch 
v únoru a srpnu, a mohou pokračovati v , zasedání jeden týden. 

W okresu W ebb v sedmé pondělky po třetích ·pondělcích v 
únoru a. srpnu, a mohou pokračovati v zasedání dva týdny. 
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W okresu N ueces v desáté pondělky:po třetích pondělcích 

v únoru a srpnu, mohou pokračovati v zasedání čtyry týdny. 
Okres Ericinal jest připojen za soudními účely: k okresn 

W ebb, a okres Duval k okresu Nueces. 
Odd. 26. Ž.e okresní soudy šest a dvacátého soudního 

okresku mají držeti se v doby tuto ·dejrně: ustanovené, a sice ~ 
W okresu Galveston v první pondělky v únoru, dubnu, 

červnu. říinu a prosinci, a mohou pokračovati v zasedání, dokud 
se řízení neukončí. 

Odd. 27. Všecky listiny a řízení občanské i kriminální až dosdn 
vydané od okreskových soudů v rozličných okresích tohoto státu, a<> 
kterém má se podati zpráva k předcházejícim lh·utám řečených soudů 

jak tyto lhůty jsou teď zákonem ustanovené, má se o nich podati zprá 
vak nejblže příštím lhůtám řečených okreskových soudů v každém 
okresu, jak jsou předepsané v tomto nařízeni, a všecky takové listiny 
a řízení které by byly vydané od řečených soudů v kterékoli době bě-

.hem pěti dnů nejblíže předcházejících držení nejblíže příštích lhůt ře
čených soudů, iak tuto předepsáno, mají dle tohoto býti podány řeče

ným dotýčným lhůtám: a všecky takové listiny a řízení, shora tuto zrní- _ 
něné, tímto se stvrzují co zákonité a platné ku všem úmyslům a úče
lům, jako by ty samé byly učiněny podatelnými ke lhůtě neb lhůtám 
řečeného soudu, jak jeho lhůty jsou. tuto předepsané. 

Odd. 28. Že v případu by doba byla částečně minula pro držení 
lh&ty okreskového soudu, jak tuto předepsáno, v době, krle okreskový 
sudí okresu řečenfho se prokazuje svým zvolením, tu řečený soudce 
má držeti řečený soud pro zbývající část' lhůty řečené. 

E. B. PICKETT. 

· předseda sjezdu. 
Stvrzení: Leigh Chalmers, 

tajemník sjezdu. 
~ 

Nařízeni 

piředkládající novou ústavu odhlasování lidu a pro jiné účely. 

Odd, 1. Budiž nařízeno lidern státu Texas shrornážděným 
ve sjezdu, aby nová ústava sestavená tímto siezdem byla přel
ložena voličům tohoto státu při volbách, které mají držeti se po celém 
státu třetího úterka v únoru, roku 1876, pro její přijetí neb zavržení 
Onino voliči, kteří jsou pro její přijetí, mají míti na svých volebních 
lístkách tištěno neb napsáno "Pro ústavu". (For the Constitution). Oni 
no voliči, kteři protiví se přijetí její, mají míti na bvých volebních líst
kách p.sáno neb tištěno "Proti ústavě." (Against the Constitution.) 
Kdyžby většina všech· hlasů odevzdaných při řečených volbách, a odev-
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zd:aná tajemníku státnímu, byla by ve prospěch přijetí, tu guvernér 
během pěti dnfi nejbližších pro dnu odevzdání hlasů,_ vydá provolání 
své, prohlašuje skutek ten, a pak nová ústava má třetího' úterka v dub
nu, roku 187o, státi se a od té doby býti, organickým a základním zá
konem· státu. Kdyby však většina všech hlasů takto odevzdaných by
la proti přijetí, pak tato nová ústava nemá míti a býti žádného výz~a

mu nijakým spůsobem. 

Odrl 2. Budiž áále nařízeno, že té samé doby mají býti 
držané všeobecné volby po celém státul pro všecky státní, krajské, 
okresní a. obvodní úřadu íky, utvořené a volebními učiněné novou ústa
vou. Volby pokud je to mo~no, mají býti držané a vede~é, jak nyní o 

. tom zákon předpisuje; avšak nemá se žádati nižádná registarce voličů 
a každý volič má voliti v..,obvodu svého obydlí; předpokládaje, že osad
níci v okresích nezorganisovaných mohou vollti v kterémkoli obvodu 
toho okresu, klJ. kterému dotýčné jich okresy jsou přívtěleny za účely 
soudními. Oprávnění voličů má býti ~ak, jako určeno jest ve článku 
.pravidlujícim volby v této nov~ ústavě. 

Odd. 3. Buáiž áále nařizeno,že okresní soudy nyní stávající 
mají sejíti se v dotýčných jejich okresních sídlech během dvaceti dnů 
po odročení tohoto sjezdu, aneb tak brzo po něm, jak jen jest jim mož
no, a znovu rozděliti dotýčné své okresky na tolik obvodů, kolik jest 

J·ich ustanoveno novou ústavou a učiniti o tom okamžité provolání ku 
v I 

poučení lidu. R0.čené soudy m&.jí ustanoviti nejméně jedno hlasova-
cí místo v kuždém obvodu, a kde by bylo toho polebno pro obecné 
pohodlí, oni maji ustanoviti dvě neb vi.ce míst hlasovacích v kterém-
koli obvodu. · 

Odd. 4. .Rzuiiž áále nařízeno, že zprávy o řečených vol
bách mají býti učiněny, jak o tom zákon nynější nařizuje, ku předse
dajícímů ·soudci každého okresu·, a ku zprávnímu úřad:J;~.fku každého 
volícího okresu jmenovaného v nařízení, které rozděluje stát na sená
toriální a zastupitelské okresky, přijatém tímto sjezdem, jak toho ny
nější zákon žádá. Ve yšech případech zprávy volební mají byti uči
něny, otevřeny, sčítány a výsledek zapsán a prohlášen příslušnými ú
řadníky, jak o tom ustanovují dosavádní zákony, á zprávy volební ode 
všech soudců mají býti učiněny od předsedajícítch soudců každého o
kresu ku tajemníku státnímu. . 

Odd. 5. Kdyžby nová ústava tato byla přijata od lidu, pak okres
ní soudcoyé, okresní zástupcové, ostatní okresní úřadnici ustanoveni 
:p.oyou touto ústavoa mají, pokud nebude jinak usta.noveno, obdržeti 
takové platy j~ké byly poyoleny ústavou zákony z 1866. 

Oáá. 6· Builiž áále usta;rwveno, že v případu by tato no
vá ústava byla p_řijaat . při řečených volbách, · senátoři a zástupiteié 

' I 



- .79-
_tehdy zvolení mají shromážditi se co pátnácté zákonodárství v sídle \ 
vlády na třetí úterek v dubnu, roku 1876. 

Oáá. 7. -B~"ái" áále nařízeno, že po první volbě tuto usta
novené, dokud by jinak nebylo zákonem předbpsano, pravid!elné dvou
leté volby tohoto státu, pro· státní, krajské okresní a obvodní úřadníky, 
P? roce 1876, mají býti držány v úterý nejbližší .po prvním pondělku v 
listopf.t,du, každého druhého roku, počínaje s listopádem r. 1879. Všich
ni úřadníci zvoleni při volbách tuto ustanovených, mají držeti své úřa-

.dy, jako by byli zvolení bývali v listopádu 1876, at' už lhůta jejich ú
řadú dle nové ústavy jest n'a dva, čtyři . n~b šest roků. 

Odd. 8. Buáiž áále .nalřízcno,že všic~ni soudní, krajš~f, 
okresní neb obvodní úřadníci zvolení podlé ustanovení tohoto naříze
·ní mají býti dosazeni do úřadů třetího úter~a v dubnu r. l 876; před
·pokládaje,. že osoby takto zvolené, které by byly zdržené od osvědcení 
se následkem nemoce neb n_epřítomnosti, mají míti dvacet dodatečných 
dní v nichž by tak učinili. Guvernér a všichni státní úřadní~i, nejme
novaní dříve v tomto oddělení, mají býti dosazeni prvního úterka po 
shromaždění zákonodárství zvoleného tak, jak .tuto nařízeno. A co kaž
dý nově zvolený úřadník se osvědčuje, jeho předchůdce, byl-li jaký, 
má zastaviti své výbory, a odevzdati svému nástupci všecky knihy, 
listiny, archivy a zápisky, a všecko jmění jokéhokoli druhu neb spůso
bu, k jeho úřadunáležejlcí neb v jeho držení a ochraně se nalezající. 

Odd. 9. · V lednu roku 1886 nemá býti držáno žádné zasedání zá
konodárstva, leda by zvláště bylo svolané od guve1~néra, a'niž vyjma 
pod ustanoveními nové ústavy a tohoto nařízení, neb pod nařízením 
tohoto sjezdu · odrbčujícího volby s prosince 1875. 

Odd. 10. Že toto nařízení má nabýti platnosti a býti v plné mo-
. ci od a po jeho přijetí. 

E. B. PmirnTr, 
předseda sjezdu. 

Stvrzení : Lei~h Ohalmers, 
taiemmk sjezdu. 

NAŘÍZENÍ 
dodatečné k natři~ení· k'IJ. ustano'Vení o předložení Ú8t(J/I)y k odhZasování Udu 

a ku všeobecným volbám pod těmito 'Ustanoveními. 

Oáá. 1. Budiž nařízeno liáem státu Texas ~hromáčďěným 
ve sjezdíu.· že veškeré volební zprávy voleb držaoých třetího úter
ku v únoru 1876 pod ustanoveními nalizení, k němuž toto iest dodateč
ným mají býti učiněny k předsedajícímu soudn každého okresu od ná
ležitých volebních úřadníků nejdéle do soboty nejblíže příští po řeče
ném dnu voleb, v kterýž den předsedající soudce, neb v jeho nepřítom· 
nosti, zdráhal-li by se jednati, okreskový zapisovatel má oteví_!'ati, 
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srovnávati a zapisovati hlasy pl'O všecky úřadníky a pro přj.jetí neb za
vržení ústavy, jak jest ustanoveno pro jiné volby zákonem. Předseda· 

·jfcí sudí neb okreskový zapiso~atel, jak vůbec věc se nalezá.. má o- , 
~kamžitě podati zprávu o hlasování pro neb proti ústavě, pro všecky ú- . 
ředníky, a pro okreskové zástupce v okresách , v nichž byli zvoleni. 
Volební zprávy o guvernéru a ostatních státních úřednících mají býti 
určeny zvláště, a nadepsané k předsedovi domu zástupců, zkrze tajem
níka státu. Zprávy pro ústavu neb proti ní pro soudce nejvyššího, 
odvolacího, a okreskových Roudů, a pro okreskové zástupce, mají bý-
ti nadepsány tajemníku státu. N a třetí úterek v březnu guvernér ta
jemník státní a vrchní zástupce má otevříti, sčítati, zapisovati a pro
hláRíti rozsudek ze zpráv pro ústavu a proti ní, pro nejvyšší, odvolaci 
a okreskové soudce a pkreskové soudée a pro okreskové zástupce: 
načež během pěti dnů guvernér má učiniti provolání o výsledku co do 
přijeti neb zavržení ústavy, a když ústava bude přijata, vydati certifi
káty zvolení osobám zvoleným a k dotýčným úřadníkům soudním a 
okreskovým tuto zmíněným. 

E. B. PmKET'r, 
předseda sjezdn. 

Stvrzení: Leigh Ohalmers, 
tajemník sjezdu. 

,. Nařizení. 
Buáiž ·ncvřizeno liáem státu Texas shromážděným v sjezdu, že 

guvernér má býti splnomocněn a požádán bez prostředně pó odroče
ní tohoto sjezdu vydati své provolání k volbám umíněným v "naříze..: 
ní podrobujícím novou ústavu hlasování lidu a pro_ jiné účely", tímto 
sjezdem dne 22. listopádu roku 1875, a dle nařízení dodatečného .k pre
dešlému, přijatého dne 23. listopádu 1875, a že řečená volba byla drža
ná spůsobem předepsaným v řečeném dodatku, a takovými úřadníky, 
jací jsou splnomocněni zákonem k držení všeobecných voleb pod stá-
vajícími zákony. • · 

Přijato_ dne 23 .. listopádu, 1875. 
E. B. PICKE'IT, 
předseda sjezdu. 

Stvrzení: Lei~h Ohalmers, 
taJemnlk sjezdu. 

U zavřeno že, že George Flourney, W. H. Steward, členové :tohoto 
sjezdu, jsou a mají býti tímto ustanoveni co výbor ku dohlížení na vy
tištění ustavy, a aby přihlé .~li k tomu, aby dílo to bylo . vykonáno v 
souhlasu dle přiloženého rukopisu. 

Přijato dne 23. listopádu, 1875. 
LEIGH CH.A.LMERS, 

tajemník sjezd u. 
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