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o)?gAn jednoty č s P 3
í

sel %n procent $tihn lupitAisv
TsntM sákori vilshnj s lél na
ebein4 penise v rakna okrssafek

'
poklivfníkl

jssf (lltsflijm jeitlt sjfní s

v nlj JfaUhi KáiniV

d4ss je Jím vš správu IsUfaffte

klerý! astařioven Is g'ivefsřsin a

lomili oksreýrh M lov i poismkft
Komise Isťt jeil povalována

Inspektory kiinlos Zs'ářsíkov
#e nktálá laopatřitl i amlstnáftf pro
vfine tak dalersjík molno AHIe

protn pronajmoatí prál vlienskos)
aa dobu aeiřeeihsjM tlí roky
Penífs ia pronajstrxf prál lakovna)

přijaté ponlijl ss k vydflov&af
kimire Nyníjil lalářník slibij
! prý tím docílí s áspora til 40

fftm rožs proti isím povolil na

výlohy k4iftíe o tolik méal Jsatll
l í Ě t ě II

sej loto tsaňi epini aitimo
ovíerti dlvf vyěkvtl

7Akm ittl trmtAm byl tatni
imlnín a lostlefl I lodrll píssnl
plnln ledy připf js snaénea nlroa
k oditraolftl tl tlilo pijaviu nirola
Zákonem s aiUnoviJ le ia trast
má povalovali se tátovi sdreleol

kapitála neb tlorslooftll ktsrlf by
msto ta áčl estsootiti neb udržo-

vat! rvby nijakého předrnila aoeb

otřby ansb k tabráaiot jiným
prodávat! předměty neb výrobky

poiobné aneb sJralenf ta kterým-koli- v

i fiásledojlclcb óěelo: Ob
meteni othodv obmetenl výroby
aneb lametení sníleol ceny Jakých-
koliv potřeb tameienl aoatíle ve

výrobě obchodu aneb po!iirovánt(
ustanoveni nějaké cenv určíte
kterouž by se řídil prodej jakých
koliv předmětu nabízených k spo
Iřebl Tél byl přijat zákon tapo
vídající raajitelňra aneb držitelfim
elevatoru cakládati sdruřenl aneb
utavírati mezi' sebou Jakékoliv''
smlouvy neb dohodnutí sa fičelem
odstranění soutěle ' 1

Zákon o zavodňováni tměsěn v
několika ohledech a alce: Dáne
ukládané nádeníkem tFfcnnf tivrxl
fiovánl vybírat! badé townshipový

4

aneb okresní pokladník a ne DO- -

kladník distriktu tavodfiovacího
Voda k cavodfiování poulítá nesmí
se odváděli do jiného potoka' neb

eky než a které vzata byla jinak
než se svolením majitelů pftdy po-

dél takového potoka neb řek v a
-

mimo toho tod poved nl budou

povodci takového svedení vody ta
kody jeř by rotvodníním byly '

p&sobeny

Plýtváni vodu t arUutých :

itudni se aapovídápod pokutou $10
až $20 Toul tapo vídá ae nechat
vodo marně běleti když by te k

'

ějakému údeli nepoužívala „

i 'Zákon proti foliováni potravin
ukládá tresty a pokuty r následují
doku případech Kdyl by k potrav

'

vinám přimíchána byla nějaká látka
kteráž by tmeniila jejich vydatnoat
a choriila je neb tnečistila kdyl
by špatnější a lacinější drah- -

při
míchán byl k lepšímu kdyl by
některá součástka byla odstraněna

kdy! by potravina byla padělkem -

nějaké potraviny pravé když by
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♦Inis f n e tm byl avslsn thttm
nf dbili rhřofis4 břsmsno ároklf
Kli J visse f 1 4lk pobílila
(ifr milionů míjethti řřiřftms o

Mtí s flvMsrb ilrsvř obfii
mní at nf ťlstill t#n skoro

jhowl milionů rbtfiHf ktřf tm

vilky iMtmbř J tlll' do fljt
vinši d#mokf i'4 a si dimofcřité

jilní pik byehom rili l 111 kdo

j t h f fhutit Zi misslýnbll ř- -

k% im lil s iřila proti dMJlu
plviíki a nní dif J#4tl iroitlft

v lim totl rnř-H- i f plt
dfV-H- Iřty mtsfl) jsme plstili tři

cMy is pil bss pftí poJto-vtťb-i

k Uito if ptilfms dva rnty aa I

snít přV l'i ftl UtV mt
fciilýo Irlrtul plnili 2)fnitk roéol
ta oofsé as iy Unit s"pi kd#I

ť sysí neplatí nis pře l pětadvacíti

lty platili lmm slufflAh'1 pllOk JfH

$aooríW bhi fifliWKK) plstili
jsms st df ř" p'ÍtovaÍ4'h lieíltfc
$ 11000 (() 141)1 $14000000

Lty jio nopot hrbnl h

kfm Uip Vsn Winklem který
rok4 pl a ti (i di#l 1 is ti ilobu
byl i'jifcý ffdtřok uAinín Hí by

nepatři dal K wianiké L:ly kdyby
es ololtlv a eitlv !#lě llic' 33

roki:

V SKVirV PáOTA BTLA MtffťLf

týdrn přmllobi ssnatora Allena kle- -

roul pootinato býti m4oslnikom
na řtiDiu reiK-rva- v Nebraece I

obou Dikotit h plao#n( sa pozemky
Tato reervacs tyla poetoupena Ir

liány v roce a c#dý teo postup
yl holý íviodl l{servsce saujímá

skoro deet milionu akrft a oeadníci

klřl se na pozemkách la unsdili v

prvních tří letech měli platili sa po--

třtnky $1 1U sa akr v náuledujfcícb
Ivou letech 7So sa akr a pak později
50 cetto sa akr a tutéž cenu obdrží

ru loíj sa pozemky ty ať jsou roze

brány aneb ne Viak celá ta Sioux

reservace Jest jedoa jediná nepřetr
žitá suchopárná puntina a pouze jen

při řece Niobraře a př řece Missouri

mohli se někteří osadníci usadit
Celkem zaujato bylo pouze jen 700-00- 0

akrů oiadníky kdežto skoro

9000000 akru jest suchoparem sa

který se musí zaplatit radoch&m po
50 centech za akr Nyní navrhuje
senátor Allen aby osadníci kteří tu

mají pozemky zaujaté aneb kteří

později tu pozemky zaujmou sa ně

neplatili Tato předloha jeho projde
také nepochybně v sněmovně posla
necké Osadníci kteří se nyní na
oněch posemcícb sužují zkusili již
na meh dost a je jioh dojista vétiina
kteří by ani ten capart $125 ca akr

caplatiti nemohli kdyby musili a

proto nejmoudřejsím co kongres učí-nit- i

ra&ie jest aby předlohu Alleno-

vu přijal

Nové zákony v Nebrasre

fPokrřoáiiI)
Zákon o poplatcích ta služby

státního sekretáře směněn podstat-
ně a poplatky cvýšeny tak že ne

pochybně daleko převyiovati budou

výlohy úřadovny té Poplatky ty
budou nyní následující: Za po
tvrzení jakékoliv 50 centu ta vy
stavení úředního vysvědčení $100

_ _f v -
za pověřeny opis iu ceotd ta
každých 100 slov ta inkorporaci
$10 a jestli společnost Uková má

kapitála víc nežli $100000 10 cla
za každých daliích $1000 ta vtěleni
inkorporace 10 cent ta každých
100 slov ta vtělení certifikátu $2
ca vtělení opravy inkorporace $5

ta vystavení povolení $1 Viecbny
poplatky ta takovéto služby odvá-

dět! má státní sekretář do státní
- - LI J

Zákon o vkládáni peníz obec- -

ných v rukou státního pokladníka
e naletajlcích aměněn v ten
mysl že nemají ukládány býti oo

pcnlte Jednotlivých fondft a úroky
_t„L _l J _L 11uivu uiyuou uo veeouecneno

j4otf iklsmáni Iffft f rpdb!U4n4

jU noj IMft hhtl f(Aii rlní
VI Ijť jil iUHiiJ J( IMol

6ipt(i koiok jm íy Tik si ří
kli In f n i si k rsp4i tfo-lk- t

mlřci!" frry # Omni! "MiřHiřl
#fňl lijli fflfftl jsh ft#'hřjýml

lifc fi?tn1m' To ř#pwbjfbn
(#n k fi o pltml iffidla ns Míikn

řťnfrt AJSIÍ0 v (' Ji
I t it- -f fldli jm Mt )

hm !# loi lM f#tí IftliUI to
řiám př## ]# ftriink'v ÍMwilJ

jm ("h'? tprré v ]lb4 i pn(#

lřikfrpfi4nl #khi kltm lo liáftft

bílým fMím"

rsltfSVř MA K IA&4VÍ31I K- O-

#!álS s hif itf fitf t4 hy ficit lá

ft}lfl ty k'rfil ktří píitf vldooi
U své ivlBi4t v Ut inh fnchk
Vík proto přen f t f o lonu!á- -

ly polino b)l jíl přes 3000 P

ltnť } sotvs jt inoma i dstl 14

díjfCíth bod tutt tftl tyhoilo"

Nist-- RťiRiri Is nová cilmí
řsllobs a 6I jakákoliv erlnl

přdIohi ipkojl 4#mkrity Avfsk

#tliJ oppokojí vf llins n'ods
otitrasf ny jí bídu kterou dmo--
kralická politika na seml uvrhla a

vrátí jí znova blahobyt pak aovm
nbu l# bikď os demokrat) ohlfíeť

ntli s jim to líbí aneb nr

MlU T'M ( 0K tHÍT ř M4LOI SKU

ď bounku připravuje ku dlouhé
lebat o nové celoí předloie impor

téři přiváií do umě velké mno!tv!

výrobku oa kteréž svýaenl cla

navrhuje Z toho budou mílí pro

pch pouze jen importéři kttrýmž
odp&rci ochrany clnl hrají do rukou

To VART A VtBiBKT IVRIPJKÍ

l)nou nyní silným proudem dozemé
a zUto za ně plyne silným proudem
ze země A popokratická vělAina v

senála bude zdižovati přijetí nové

celní předlohy co možno nejdéle aby
ten příliv tovaru ubírající prácí a

výdělku americkému děloictvu a ten
odliv peněs co nejdéle potrvá!

NlJ&RAléí POřTOVXÍ BP0JESÍ BU- -

doO Spoj Státy tuíti asi v Alasce

rávě tam byla zadána smlouva na

pofitovní doprava mezi Junesa a
Circle City vzdálenost to 000 mil

Poila bude dopravována jednou m6

sičně sem i tam a doprava bude otálí
ročně $6990 tedy skoro $300 za kat
doo centu Před 25ti lety se nepla
tilo v Alasce ca poltu ani čočky na

čež Eewannské Listy opozorfiujeme

Komisi kteříž uhtakovesa btla
k vyjednávání s Indiány v indiánské

reservaci zejména a unoctawy a

Chickasawy docílila a cimi dohod

nutí na jehož základé budou poceni
ky ve Ebývajlií části territorie ro

děleny mezi jednotlivé Indiány
ostatek rozprodán jako se stalo se
vSemt ontatnfmi reservacemi To
bude ovíem počátkem konce pěti tak

zvaných civilizovaných kmenu v

Indiánské Territoríi

Mističko SchuTler v naSem

státě má svou vlaulni vodárna a roo-i- e

poakytovati vodu svým občanfim

ti 12 centft tisto galonfi Vodárna

města Omahy patří společnosti kte-

ráž občan&m čítá maličkost pouz#

třikráte tolik co ve Scbuyler totiž
35 centu ža tisío gslonfl A přece
známo jest 2e af jet cokolivěk ve

velkém dá se levněji pokytovati
nalli v malém

V MlXCtfcH URECH rllÍLO HA

jevo že některé i rozpočtu přijatých
v poslední chvíle sasediní naíeho

státního sněmu byly "smschlovány"
Sněm v rozpočtech ustanovil služné
řiditelfl víech tří blázinci ve stát

na $2000 pro každý avšak v předlo
ce naposledy na čisto opisovaná ve
viecb třech případech eměněoo toto

in rr nsf iir'a Mim porr'
lnťn snb htthit miftotf tm
"litftí ím Iv { ilí(l( k4 ťhktnt
Aln tnlnnlťi #rf ff v sýVifff
fhisiflffft It4l 14 tt Itlrftf promili
enirtvtrniHm ivfl ril l rs nS
ks iy4íh'#

! ffi d ltk t

přf
rl os i j4t ví ňÍ k ly krý
i li a é a jápiš in w iií# st#f#i nyai
eis přfty tomt Majt n4 f

j

plit4T

Ns Vflfilí f jlrn ll Vf r i

ncflf k r 4' vslky pb II !- -

is pr (lv!in fi kltf t shlby
ítfoiait#fi ff I iImv n t4n ivin
byl Mikl-jh- i tk'H'e fifl

př'ť f ni i t ! 1
) li i

ll pntřřby ytit s s#h4řkř
tiřs Wříitffna Nl bvl pti v iht
lonwritt bjl vrtít vli mnifví
víoltkcb 4b i4tlK 11'HíOis

l4ibf dříts i nh)n Ti bflo
lruoknti ké sř# r í A pak
s difm# J byly poklidné :b't- -

Wil)Oov pře l íljřmí lety nmH
ďmokraté tolik imíloiti ťy řipo
ílí I ní íiinrk kďrým by bjls
strata Ma spoA takovým trmtAit
íhc výrobky v této irti boťivsey
ýti mohou Mfnfm to(il ínk

kterým by ss preidittu dtto

právo prohlásili ta traiený a bei

áčíuku každý řlifuk i4kons oln(b
kterým by se tbránily výrobky lako

vého oboru který by ovlálán byl

trmty Jak s podobá ani nybéjsi

republikátíký korigře nebtiJ mít

olvsby o nio více nsMi měl tfb ly

Jemokritický

Dat patího kvítka r askkjii vi
Waihinetonu eétoý kTtrres uni- -

veráln! M)£tovnl unie juhož sá?at-- ni

se záitupci véfdi černí a vlád

Podnět k poJtovnl světo 6 unii dan

byl v Americe a sice ca sekretáře
S wsrda v roce 1801 na návrh vrch-nh- o

pořtmintra Blaira kterýž vyr-

val rřkteró vlády k zavedení pošto-
vní Unie Sjezd za tím účelem od

býval es v Paříži reku 1863 a měl ca

náskdek poštovní smlouvu uzavře-

nou mezi Spojenými Státy Venezu-

elou Anglickem Belgií Švýcarskem
JMizozemKkem Seteroněmeckou unit

Itálií Tato pořtovní unie rozií- -
řena byla v sjezdech pozdéjiícb tak
že k nl nyní náleží celý vzdělaný
svět

KawACHSKI LlíTT SilLEDCJIOfM

ep&sobem lbou o obchodnících Ke--
waunských a itvou lid proti nim: —

Jde li dělník knpovat nějaké zboží

a eroceristv a když ee mo za ně do--
čítá víc než dříve tu asi řekne:
Jak to přijde?" Grocerista odpoví:
"To jest nánledkem nového cákona

celního kterýž vstoupí v život a při
němž všichni zbohatneme'' "Což

ten cákon jíž proSel?'' Obchodník:
"Ne ale maníme konat přípravy
cpředu" Odběratel "Ale kde budu
mít já prospěch s tohoto cákona na
mzdě se mi stále sráží na místo aby
se mi cvýSovala ' Obchodník: "Ne-

dělejte se sebe hloupého Musíte
čekat dva neb th roky až to nové clo

přijde dostatečně v pbobnost Ne
můžete si přece niyslet Že ucítíte

následky teprve až bude po ně-

jaký čau v p6obnoti" — Nevěříme
Že by byli obchodníci KewauDHtí

takovými taikáři a podvodníky jaký-
mi je "Listy' líčí Každý ovéem ví

že vie jest právě tak levným tej Jako
bylo než se seíel kongres nyn{íf
že jest to oesmyiilné hanebné a bez-

důvodné štvaní jehož se Kewaunnkó

I listy proti obchodnictvu svého města

kdo ví a ]ak6 příčiny dopouitf A

takový časopis který proti nim lid
ítve obchodníci podporují!

Kiwacinki Listt PRionXzí zvovu
pitomou výčitkou le prý výlohy

vládní v naií cemi srfiitají Bodejí
by nezrflsuly! A kdo je toho vinen

TlskéraSl Illl jlfaf Ifié IU

Vftkáii i tl í třrl

umu Mnu
RUM # iAlf ROilOfff

-
#! S4 4i Sí f"

fx I ) 4 pllmn 4 -l f I #1

nmtit StstS
I4t ftfeti4l trl t 4fe1 M JM

arali OMl tff Mu M
%t t' #4ř--i- t! 4np 4nf

Itwli' tnn i ita

oirMItr

n ťtri ř ) " !"!

liifl w tnll
VébI femfpMní m"! }i4 '

$t m m '' i

Kiwli M fint t1i! ťMi
f OK tl!4 " '1 l

Omalin dno 5 kvčtriíi i)7

Arkoví joc kíroo imti!Mt —

Kio bt to rtl tm ii fttx

jrchfií před Turkem Jko iketa!

BfT KBXLK JUT ÍC HílKOt
vScf tvátk nfkdy to mi tké vé

cepřfjeniooiti jk přivě král

řecký

V Ilmsoi tmiui rotu ítítu!
něm íetH tak tijujl ft přiní liilu

jtko Šetřil téhol nriěra Neratky
Dovedeme s lllinbíanj yu palito-v- at

V KMTUCKT BKOsClfl ZÁVAt O

aen&torstvf tvoleníiá repablikaoa
William J Deboe Jet to prtnl

republikánský aenátor který kdy v

Ren&ta tt&t ten tsotapoTal

DarjBf Mtsfc spaXrr repcblikííí
aké a drahý iažhIo přebytka! Za

minulý rořsfo vykatoje mříiínf Ů5et

pokladníka přebytek $5740038 Z

demokratické pravý byly pravidelně

schodky

Jak 9a jihu eozumíjI svobodí

vysvítá te spr&vy s Alabamy kde

tmrsk&ní byli dva mUaionaři mor

monitl a to vie s pouhé kheťaniké

lásky A přece na jihu vychází

"Svoboda"

V jkdxí vtci rrojí Babtoí Bitt
ner se Scbweinfurt-Iiindrtvúte- m na

jedné platformé: nadáváni Ilomcké
M w t

mu siecnetne aa ee vzay sbie

dají JeStě dobře le put blan do

nebe nejde!

ZvoLIIft NOVÉHO SENÁTORA V Kllf- -

tácky stálo onen stát maličkost néco

přes $100000 Senátoři on oby-

čejně drahým luxusem kdyl so vo

lejf ala přijdou nám ježto dráže po

svém svolení

Z BsBLíifA si oí samu ji £ ra r
Koch jií sa vyoaletl aneb zdoko-

nalil nový tuberkulin kterým mohou

se vyléčit! některé případy souchotin

ve svých počátcích To slibují v

Americe mnoil matičkáři a boto- -
vitelé vdelijských břečiček

NlstEDBSM IrOmTAJÍcIíO FftíVOZU

sásob sboií na které! se avýSení cla

očekává počíná se opit slato vyváleli
se země To viak netpflsobuje žádné

takové snepokojfní jako působil

vývos ta správy Clevelandovy kterýž
děl st) s jiných příčin totiž i obavy
znehodnocení naíí měny

Pak CtivitAVD a ti demokrati
kteří hlasovali pro McKinleybo v

primlsemna Dosahovala nějaké zka-

žené neb nezdravé sou čistky když --

by potravina byla obarvena tak
aby se její chatrnost neb špatnost
cakry la a konečně když by obsaho-- - " 1

t
i

i 'ji

t i

It
I

vala nějakých jedovati-
n-

DokeeSeal kas iJ f y''
H

Guvernér Iréttký Ilmael - pala- -!

podal v neděli protest admirálům
loďstva evropského proti ohláíena- -
ma Již rozhodnutí dle něhož po--

vstaleftm dovolováno býti má nav- -
'

kupováni táaob potravin ▼ městeehi
V protestu avém iádi guvernir
buď oo nejpřísněji! prováděni bio- -

kády neb úplné troienl téže — V
'pondělí odbývána ková porad
admirála vftdci povstaleckými
během kteréž těmto činěo tem dalií
ústupek le " Jmenováni vladaře
ostrova Króranflm kn iDh-li- nf

'

předloženo by
_
bylo- - Lei via- - bvlo

mirntm nhor nnMiii tAi( K

'i

fondo Žádný bank nesl oprávněn nl na spojeni a ftsekem a s ničím-k-

přijmutí vkladu ▼ obnosu věUím Jiným spokojeni prý nebudou í1


