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} aAia íwrt auM po aavy aa vaia JLlky a f

v# Spoj Se fwUalAlrvv! inará-tov- é

a kohrkteřt cla viiu a do%

ba Ityr roka To jtl krva v

pravém a4rm lljamtta tohoto
aákosva odtraal ky

h-a-
vai

práme a kerepeo v4%!raaa fy
bylaveikářá1 {UoáJe CtaJ
ak-- i pIkv% aaávsBvU by pa
J aeaatri N#vim1 by aa--i ai%

bil stále DBk!lr ax aeaaaí
kli tm araaebevaji aoaatoc iaa

a ahvlt by tadtl vko jkh vviaf-as- i

aájstroju Bdh j aiu kwa-gr- ve

doati aaravel uij a adia&y
aby přijata! aáka tea

Clyaserlr výWr vjlha
podal v poadčtí speáva o ýl'ka vvWtřováal p4sřa awI
předaodovi aaatapiuhktva Krv
o v i 1 aaoatřil aa 45a aiia v

úřadě jUtisaa (intsait Výto#
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Politické zprávy

{ Mezi aenáteta s záatsptek
atvem panaje aehoia hUrJ

rosvořta pro přiitl lsi rvk

ZaslaptteUtvo ikrtnalo běkUré

položky v předloze a jiné a&ilila
senát viak nechej dli i noahLa

ka některým těm Kaížaímtrrde
Ie by povolené řistky ordo taxo-

valy ku kryti výloh a le by t!

zřízeni vládni tr]41o Pak!i 1

ae obě odvětvi nedc4iodat do
konce tohoto nHtt mil to
míli vážné nálslky an fiikálet
rok konři SO řervacm a neheJtMi-- lí

do té doby povoleny p&!0 a
výdaje zastane celý vládal strej
stát SnaJ nali atátaíet aafati
Ie běžet nyní po 100 let a le by m

mohl nyní drobet odpoJiaoet
{{ A přede demokrati ! Neodti

s!i ve Wtsťonalna svolali státní

jezd na den 7 řervna jak aaiac
Ie jsme oznámili Telegraf fcláá
Ie odbýval ae tea den sjvad de
mokratický! PImímnIu bj 1

M M Strong Za delegáty pra
celek zvoleei byli Theo R4a!ph
z Ia ťnw J IL iWlitU
Raci ne (íeo D Smith S l

Jediný ze strojí na nichž se vázaci vezou kterýž nepotře-

buje řemení ani pláten

SEKÁ I VYNÁŠÍ OBILÍ MOKRÉ ZELENÉ NEB SUCHÉ

MX MÍSTA DOST pro tíu vXzače
a proto miio so opotřebili koná delší proto hotovíme dva druhy
liarveslru a sice: stroje "pěti" a "šesti" střevícové

Tři tabuli vázaJu mamo připevněný svářecí přístroj na kte-

rý! se svázané snopky kladou a když jest jich dost na kupka pou-

hým pohnutím se najednou shodí Tím uictři se práce jednoho
tlovřúa tOtil snášeni

Zdar a jakým se potkal ADAMS A FRENCH Harvesteb jest
v dějinách poluíbo nářadí V krátkém řase stal se tak

rozsáhle známým Uk úplně uznaným Jo vSude jest považován za

N KJ P ftKDN fJ Š i 1 ARVKSTER NA SVĚTĚ

Prodává se ve všech větších místech v celém západě

Elward
Ca a A MiUhelt a Uilwaake
Dále zvoleni a každého kors--
niho distrikte dva dU)(átí eU
kera 2il a nu hl 17 jet pro Tld- -

na 3 neznámo— žádný pro Bri

tow —Pll fartna ládaoa a vysta
vili Výbor pro vjhotoveal pUt-for- my

ae nemohl shodaot a

proto uznali za lepu nepruLllsIti
ae co rhti Také ta tota á!e--
lelo Nejednáš jia o iáaJy
co rhti jest oraili traa rep-blikánk-

to jest hlavni jejwh
zásada a z té vyplývá drahá to
til vítězi Báteži kořisť

{ Senát auanovil I Blkaap
má se do 10 dna zodptiJati
řlánku obžaloby Pakli Ie # -

zolpovídá bode se pokralovati v

soudu tak jak by fcchj 1 aaaal
za viaa (plJ bot gailty) S

soudem m zafuřne jak iaiaele

jme oztúmilit 6 2rvac

prott 97 btasam ie vjtor pro
banky a minu má právo podali
zprávu v kterýkoliv fa !

bodnuti toto tálo prvt aťy
dle phtelitooti mdd v ýUr oJjo--

ruliti odrolÁLi aikoua o bavrá- -

ů ku tvrJA mít4 ZkMk
tea sám o m+Li jt icú('!af
ťfedpUuje t ta le rukeot 179
máme a navráttti k a tvrdé svsí
vlak není vytknuta li lui ia
kterak to do tiiti Proto baJelí
odvolán nebude mnoho ztraťeao
a! jestli místo něho aavržea lad
jmý# kteiýl ty pK-dwj-l

l kdy ae ka tvrdé telit aavrá
liti máme nýbrž I sp2ob kterak
to docílili

Mulligaa vědk klerla
Blaine odebral svoje dopisy v

rukoa i ho so euUimÍÍ lirxi

jdaohlao aaaal lo pdřito bylo a J-- t aela bspdtataé
a bezpochyby bylo poaae pkaa
tia aby Kvr hy l a Zdrá
va výbor třtjatata byla j4
blaě a aaao písifcvÍK i do
dali opí této zprávy

2 IU j aUkis-i-á airWai kua-vea-ro

zawdla da IX (ve tld)
v Ciactanati J JI po ewlý )Wo
šl{ týJa přibýiak ta a dsiriil
jil kátí a

--
jíilí"" kaa4Uill

O vý Udka tMi arr aato
lao dol aoadll Žádaý a kaa-- d

Klátí aavá dissad icLaa a jw
kel vWbat řtytí B- - lrvwa
Mvtrta a Coakba baiwa apo-ck- f

baé eatapl jt swiauat
1 aosata-tvá- a baJo v2kj a%
aaáatf jak řd aJá a
Blalao vyjádřil tVkiť a

áplaoa Jl4ro 1 k l aa-vrh-ne

atale eově-dea- l pro ktarll
t Jita a' i Tiioti

blaty av pltlii podz'a Záf aa

saeií ktadiáty ba le be- - bj bj
tibý a b4a{o%k5j 1 Mi4gií
ta vfldk al k kart li

Co kongres dssad i)koaoL

Čatijt pMtkázaTk jat jl i to
se 1

} aěU kisajíras ja-- l
dla Lá--(f A li ái2 Jtawtra--ú

tvii mk al J
j ř4l láiaa liUr wák

jak t aod!lt4 dua v v% íd
i iuátka Kaaaai atvji t% kl#
UU tlel aavvdaatsa karv
etáaka evlai CaktU ky jl o4la
k sasláaj přk4aa a tok j4 t

ujeta4M wiáskawi
II lat i iitsM pru£ ktNitrw
áaky takové a#V}Keé pvao

rhává jt l iffiuki:t ká
větLaa a ao rukdě 4aik
U aa jťd aa drakua wraaa
iáak laku ýrk dk!á iá a aa
llkáit jich přtjti aVy aokšs
dla a lá(é a tikd vtstu
aby kala vI raka

ptesa aa f caode táú d tiu
f r--

mimj % o hako i la a zapa Ji

iik J Kráter 1

- - - -—i j

koagrva i baod vjřitI alJby
jakývh kevm vaW(řáisa
vydobvl ify eevtdta ta
k~t t k zlaiak Jl po t a
aicl mm vjUtřaj aa 4V

výW
bylo jl astaaovvsa k fjrivrh av} k ia#MoéfAtv ví
vyviáai vjkvri v% ltif„m
j4

pHb-iLrú- ao Jtrt ala
IniMUtUaJ vvWOdo? %'ta

Néjjetlnodussi
Nejtrvanlivéjši

Nejlehčí v tahu a

Nejlehčí k řízeni

jednající o poltovnfch cestách a

zametení podvodných kontraktS

řijmut
Blaine požadoval aby tele

gram obdržený od výboru vyše-

třovacího znějící ku prospěchu
eho (Biaina) byl vřadcii mezi

svědectví Požadavek ten byl
ale odepřen Pak nastala ostrá
osobní dobata mezi Blaíncm

ryo a Tarboxem v kteréž po

slednějšímu vytýkáno žo si nepa

třiřným sp&sobem opatřil otisk

jedné z řeří Bl inových dříve než

Blaine řeř tu v kongresu držel a
e nabízel otisk ten novinám

9 řervna
SENXT— Pojednáváno o před- -

oze rozpořtu pro poštovní Výlo

hy a předloha po dlouhých de- -

alách a mnoha opravách při- -

muta

ZASTUPITELSTVO— Vdově

po presidentu lolk povoleno
$1500 za zásoby poskytnutá voj-

sku v Tennesee — Blaine žádal

aby se vzala znova v úvahu ona

náležitost o připojení ku zprávě
výboru dopisu očišťujícího jeho
(Biaina) Předseda však žádost

tu nepřipustil a nastala dlouhá a

bouřlivá debata o parlamentár
nich pravidlech

12 řervna
SENXT— Návrh aty se se

nát odrořil až do ukončení Cin- -

konvence byl zavržen

ouze některé nedůležitá záleži

tosti pojednáván} jelikož ku po

jednávání důležitých nebylo quos
rum senátu pohromadě

ZÍSTU P1TELSTVO—N á v rh

by změněna byla smlouva s Čí

nou tak aby uíinřna byla přítrž
přílišnému stěhování ČíuanQ při--

at — Lord podal předlohu zá- -

koná dlt níž Ly asseioři Spoje

ných Státu poštmistrové rnarŠá- -

ová a kolektoři cla voleni byli
na dobu 4 roku Návrh odkár-á-

výboru
llammond podal návrh ku ne- -

náhlému návratu ku tvrdé měnř
a odvolání oné řásli zákona % to
ku 1S75 kteráž urřuje den kdy
se máme ku tvrdá měně navrátí
ti-- Clymer od výboru vyletřo
vactho podal zprávu Že podezře
ní proti Kerrovi shledal výbor za

zcela bezpod-datn- é Zpráva byla

jednohlasně přijata

Kaidý měl by čísli v tomto roce

"Pokrok Západu"
nejvělši řebký republikánský liat

Americe

Evropské Telegramy

POVSTÁNÍ JIHOSLOVAN- -

SKK

Ine C řervna
Vídenská depeše tvrdí Že po

v stalci hercegovští přijmuli pří
měří na 6 týdnu

Londýn 7 řervna
Pověstf že Černá Hora Rumun

sko Srbsko a Řecko utvořily a

lianci okázala se býli nepodstat
ná Srbu ve zbraní na hranici
turecké jet nejméně 75 000 Tur
ku pouze as 27000 jelikož jich
řást odtáhla do Bulharska

Londýn řervna
Očekává se že velmoci pone

chají povstalce jejic h osudu pa
kli ie nepřijmou příměří Ture
ckem nabízené
Kníže Černohorský zapověděl

vysílání telegramu o pohybech

vojska v zemi

Ilercegovci jsoucí pod vlivem

knížete Černohorského yspeslj sp
a portou qo vyjednávání se

Slovanský výbor v Moskvě po-

slal povstalcům opět 100000 ru-

blu

Rakousk yl4 dovolila prý

opět dodání C00O zadqvek a ni
kolik mjlionu nábojů přistáli v

Kotor pro (kirnou Jforu 'fure-pk- o

násjedkpm tahp zakázalo ra
koňským párníkům dotýkali se
tureckého břehu Punaje
Časopis Istok orgán vlády srb-

ské prohlašuje válku za neodkla
dnou jelikož Turecko zamítlo

program severních velmoci

IiCgie knížete KaiaJordSye
porazila n% hlavu vojenskou tlja
tureckou ubarkavikoí dne 3 řer
vna TurS padlo 160 mnŽJ
Druhý den na o musely se celá
Síl turecká' y ppf tu 2300 mnifi
rzdátí rta milost
Z Bělehradu vyJMy ae dne f

Idrvna 9 baterie děloatřelectva a
oddělení pěchoty na cestu ku hra
nlclm tureckým Za nimi odebral
se generál Čcrnajev se štábem

válečným
Ijondýn 95rvna

To Berliná ae svuje 'že Ra-

kousko nepomýšlí na to protivit'
se ruské politice na východě
Kníže řernohorský přyá trý

velení ppvgtilf Jot Ga Vydal
zvláštní písemní rozkazy k jed-

notlivým nářclnik&m pc vstalc&a
soustředí vojsko svoje u

je žo povstalci příměří nepřijmou
General Černajev pie a Bvle- -

hradu 'Iiuskiinu Jllru: Srbsko
má 125000 muŽS pravidelného
vojska ve zbrani kteroužto sílu
o lUUjUOO muio zemské obrany
rozmnožit! inSže Srbové jou
přesvědčeni Žo válka jest mravní
nutností ililetií v&dce uher

ských StbS napsal v úvodním

řlánku své 4

Zástavy" (Praporu):
"Mluvíme a rozvahou pravímell
žo válka proti Turecku jUtějll
jest než cokoliv nasvětě"

9 řervna
Dle zpráv došlých příjmuly nř

které řety povstalecké přiměří
jiné však odepřely

Londýn 10 řervna

Berlínský i vídenský dopisova
tel "Times" shodují se v tvrzeni
že nebezpeří porušení míru se

strany Srbska pro tento okam
žik minulo

Všechny velmoci jsou hotovy
uznat! Mu rada za sultána

Petrohrad 10 řervna
PoloúřednS se tvrdí Ie zástup

cům ruským v brusku a Cerne
Hoře nařízeno píiíiniti ae vše

možně o udrženi pokoje Zároveň

ujišťuje Rusko že postará se o

zaruření oprav

Londýn 11 řervna
Berlínská depeše "Post" tvrdí

že povstalci svolili k přiměří a
ustanovili Weselickéhok urovná-

ni záruk hc severními mocnostmi
Vídenská depele "News ozna-

muje Ie turecký guvernér v Her

cegovině vypsal 2000 zl odměny
na chyceni rukého organisátora
povstaleckých řet

Ragusa 11 řervna
Dle slovanských pramenu ute--

klo se 2000 BosnanS do Krtinu v

Dalmácii

Tvrdí se Iv Muktar Pa opět
vytrhnul z Galko a velikou iloa

aby zásobil NikŠiře

Bělehrad 21 řervna
Hrb&ko svolilo uznali sultána

tureckého a posla ti do Calihradu
lvého poslance

RUSKO

Pallž 7 řervna
List KsUfetle' ohlaíuje Ie

ruká armáda táhne ku hranícím

Londýn 7 řervna
Slovanské listy tvrdí že Rusko

šoustl eďu je velkou silu vojska na

tureckých hranicích

Dno 11 řervna

Strausbergovo přelíčeni zapo
čalo v Moskvě minulý týdm by
lo však na žádost několika

vzdor prolezl u ob
hájců Strausberga odluženo

Panují pověsti o možném od

stoupeni Gorřakova

TURECKO

Londýn 7 řervna

Depeše z Caři hradu oznamuje
Ie v pokladně bývalého sulán
nalezeno z S milianŠ dlužních

Úpisu a odevzdáno tniní#tru liian- -

řníniu
Yelkovezír vydal provoláni

nemz slibuje úplnou arnnesli{
lcn pQvstalc{ÍR kdož zbraně
složí a iov(iltje iest týdnu přimě
li vymifiuje ale aby ae nepřeká
želo aáaobeni Niktiřil

líOndýn 9 řervna
Z Paříže se telegrafuje Ie nej

slam syn bjvalěbo sultána se

zavraždil Pověst dí vlak Ie byl
zavražděn též jeho matka

'$fiM£CK0
Berlín 6 řervna

Německý list "Nord Amerika"
vycházející ve Filadelfii byl 05
dva roky zapověřen

Londýo 7 řervna

Sjezd kanccléřa kterýž se rpl{
v Kniži zs pliřRQ parády t co

týpha4n( odhý vatu cat o I

ložeu
a

RAKOUSKO

Ruský vyslanec vedl t'iaoat
a dvora rakouského pro nemírné

útoky na Rusko jakýchž se řaso--

piseelvo rakouské a Ulti
doOailL

KGLICKO

Londýn l června
Vláda zásobuje Qibraltar (pa-ooa- ti

y ťilině tékoi jména nJJ

apojona jest mole etf&dozemnf a

atlantiokýra orcinero) !IÍ být
zásoben na 6 týdnd pro posádku
2000 muIS Mimo to dováli se
tam táž zaaoby pro loďstvo

FRANCIE

VaHlT řervna
Dnes pochován ta konsul 11

Moulin zavražděný v Soluni

Pařl % řervaa-oorg- a

8%qajOv4 aamfela daea

Qr "POKROK ZÁPADU"

plinalt nejvíce a nejlepíich řlán-k- &

c obora hospodi!:tvt Každý
rolník mil by jj Uzli

31y fUlmÁmm aa akr
ta£o byla v pravdě saraad dl-atjjao-

ai

a saisa to fataráa o
til Vali-er-

é fokodU aóal
o acaoaoei poalaJ a páhiii
vftořaý UláJl i jtJ aafsv
llolha a{ioiiaioao dii k1~

aoraSvaj aodo&kll }mm jjl 2

aado hada fodi Kzoaúa pauso F
Dvřáka- -

ph --TU víieaju aí ae po
a— tka pobavúao a pak al mm

ráao aralraky iasTaaao kaldi
b4o dloaáo spoa44s
jak taato do n4sm4Jm
váakáas a lóaco kraaé utň
% bjL
Zaaasoaaasa so vaá tsaai

J-- Uraii Tsmbw HaasmajtA a ř k

ihétt! ČUtt!

Tiíj líz '

sama a vsKa

NEJL-kLlXtj-
ii ZE TsECIl
caalcs isare:

laji trii t mm ao a mi

WíjtíCt htxzi látky!
%

paUttsIxo
Najlataějti speávy o

a !? k

XUvV£jÍ trairv TtdKÍ

X3k?a !LaAkd poaCaCcI a
aákavatda!

j--t tmt+ % kaiidaa aa

M si km a tki s

kw mmm mm imi
ar-- ! KalJ ý by jj aUl

'oj% í a

TUjmtJ
l—i a as tm m 3mmm mt M „
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a aa mi MMMit aiaa

lyaa óa
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atjl a2i
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" a fpmm wiil
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Chejenne 13 řervna

(len Sherman nřtbvl mjiu dnea
a odebere ía do Red Cloud jed- -

nateinv Podoba e Že Indmné
a této krajiny odxtehováni budou
buď k řece MiadOuri a neb do Jun
diaimkého území

Milwaukee 13 června

J Xunemacher a Cb Guentler
oba udvedcent s účastenství při
kořalecuícb podvtniech byli dnea
odHOuzcní První ku peti měsíls
nému druhý třimřsí? néniu vezení
a každý ku 10000 pokuty

New Vork 13 června
"Herald" sestavuje následující

tabulku poctu hlasS jednotlivých
kandidátu v Cmcianati : Blaine
299 Morton 119 Bristow 116

Conkling94 Jeteli 13 Ilayco
46 "Wheeler 1 Hartranft 48

norozhodouto 20

Cincinnati 13 řervna

Delegace jsou již viechny zde
Všeobecné převládá mínění že
Blaine bude nominován při dru- -

déin neb třetím hlaoovuní V

tom pádu budeUay ed nominován
za míotopreoidonta

Washington 13 řervna
Blain&v stav ne oSividnS lepSí

Cítí se liž zřela dobře E ieat do- -

ud slabý
Bismark D T 13 června

Párník Western přibyl sem z
Fort Benton a přinesl zprávy že

jen (Jibbon jest a vojskem v oko
lí řeky Powder a ze mel tu a Un
diány bitku v kteréž obS strany
stralily mnoho mužstva
Na 3 řervna napadlo u Fort

Uuiord na sedm palc& snéhu u

Bonton na 1S palci a v údolí se
věrně od Benton na 2 stopy V
horách pak na 3 stopy Násled-
kem toho rozvodnila se hofejlí
Miaouri a poikodila velmi úrody
v údolích

--14 Kongpros

WasuisoTOi 5 řervna

SENXT — Senátor Sargeut
že výbor zvolený ku do-

hodnutí se o povolení vydání pro
konauláty nemaže se ohodnoutj

Zpráva přijmuta a nový výbor
zvolen Pak pojednáváno o před
loze bužetní

ZASTUPITELSTVO — Něko
lik návrhu bylo podáno mezi ni- -

mil téí aby poect řleiiu zástopi
telstía sDížen byl na 200 a aby
vlechn} jvoity v okresních sídlech

byly oprávněny vydávali požtov- -

ni poukázky (Money order)
Blaine v delií řeři vedl stížnost

proti výboru vyšetřovacímu řo

vyšetřuje záležitosti do nichž mu

nic není Že předseda výboru za-

držel a zamlřel svědectví ve pro
spěch jeho (Biaina) že neprávně
požaduje jistá listy od něho

předložil on}' listy sitimovně

6 řervna
SENÁT —Několik nepatrných

uzavření příjmuto Pak předso
vzato jednání o impoachmentu
Uzavřeno aby Belkuap se zodpo
vídal z obžaloby do 10 dna a dne

řervenco zapořue soud Tak
těl usneseno a ředitele im

peachmentu oznámiliBelknapoyi
která svědky proti němu postas
viti hodlají a Belknap aby na

▼zájem udal ředielSni svědky
jež postavitt zamilí — Po kráh
Iram pojednávání rozpořtu sezen

odrořeno

ZASTUMTKLSVO— Usnele- -

ieno aby výbor pro záležitostí
bankovní a měnu měl právo po- -

dati zpráva kdykoliv za dobře
uzná

Přijato uzavření aby záležito
sti Indiánské přen cleny byly od
boru válečnému

7 řervna
SENXt— Zákon přijatý zá

stupitelstvem prodlužující naje-
den rok řas na který se hotne-steadá- ři

kteří od kobylek ikodu

qtrpěli tftohou yz4áliti svých ho--

tgesteada schvájea též senátem

Usneienfaby se navrhla stejný
měia pro Anglicko i opstátípfi
iraulo"

Předloha výdaj & pro odbory
výkoný smidní zákonodárný
přijmuta — Pro udržování pev
ností povolono $315000

n 'nniTnimnr ntw
í4 A--

5 i un 1 £1 lt x 1 u —uroun
' se a Ke branka podal předlohu ní

povoluje - vslavění loJIcováh
mostu p a MisMourl u Ne-brásk-

a

]"~ ý Přijmuto
'

Předrtoda err Žádal 6 4pvo-n- t

pýi nepf(t'o6i ipesej' nl

íovolenot a fJox ustanoven za

pfedscelu prp
Cannoo podal zprávu výboru

pro polty navrhující tresty pro
sasiláni oplzlých tiskopisu a loter-nic- h

cirkulářS Pfijato— ťak
pojednáváno o Ženévské náhra-

dě a sezení odrořoTjQ

8 Června
SENXT— Návrh aby ae Pinch-ba- t
koví1 taplatilo mllovné tavrhj

not-- Návri aby" Tyipihj
&a de&ei'miiion& slííbrných drob
ných za zeleháky odložen po
dlouhé debatS ku 20 řervna

—všech HARVESTRU na světě!
q Při nřui uíctří rolník nejen

vjiřovaai saaJiaradL
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aod ao alasul a aidaao Jmml
kvituaai v sa ilaati aavaa

Josefa Hrušky!a
xT aa a aa a

t) Ctaa a ráaa aa 4 faw aa ae

7) 114 --a odi ftpíaiko awra
kadbiao ao Codar Eaáia kta

rýl saaaaaUa poaeaf po aUsa

státa pviitá fsadi volaaíaa řwl na-

há paaa F I v o I 4 k a

3i YjkIf ý paévwl ao Clar
Kapii

I) tVUÁo4 aiaaaoat ak
lltftu

$) Cteai rokIáiaá aoodvaalo
ata $ojaýck atáli

) Sláva K
7) 11 sako

) £!! a (řadaaáky bo4o

ultdaiisoa a£Wřho a kads
b'fa al d% 4 bod a aaCl a#m

f UlkWjt kaJ-UU-do-

kaJ ao vákka ataatjti aby do
taU Ja aa výaoraf kaliky kta

rýl aaia ftkkjtataa}
C vaSra jaoa li4ravv
skvěli: on5cfcri:tjc
ktacal Jasao a votkaat výiiam
avUia k fftloLaaatti ořai
aatL — TaTer pak tnrTsaa

kurii heit trvrti t% t titrv

_i±J J_i _tLÍ V --fík
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JL- e i ±Xj
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PiaSTROJ VAZACI
uchová vlečko vy lrolené zrní což nanaj lete u žá Iráho jiného
llirveitra

JI NEVÝHODY
poskytuje jeJtS tento stroj jakých byste u jiných mtrně hledali a
kteréž přispěji k valctnii pohodli a xajiiU větší výtěžek

TšTllšnElOSCTE] SZE3 S"V i--J TI
1'řenvřdílo imj napřed a vj hucl e atrátd obilí cau a peuřt Ne-

kupujte íá !ný btroj pokud joto i íádna neprohlédli
ELWARD' HARVESTER

do ř 1 1 ) ~

obilí nfbrž i fa? a peníze!
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VjVlká zisoba pejlepžibo lesáku yláf TKhptx)ye

potřeb5mUttťi prp záíaUky naTČnok '
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Blaine zároveh a dopUaata před--

ložil dopisl třvb vy kotu

vený vlamlaoraaT tvěokees
1'neiiu Blaine rozhoda tvrdL
le jttou to ty samé dopwy# které
od Mulligana dostal a dvíevloJejo
to seznaneia Kdo soa pravda f

Minulý týdea byl týdaea po-rál-
ck

pro nepřátele Blalaovú V

pondělí jak miaale jaae caaámi-l- i
přinatil předseda výbore vv

Iťtřotacího Knol) tu iKi dki
le tadjlU 4BH1 některé te?4

yratiy v nkbj t} dááa v

etTl O poctiroatt IILaiaově 11

TÍ ookázal le naváděl evědky
aby proti aěnta (BL%:aovi) věK
řiii TrU i- -i dvkásal le ae

paiřtřaýai zplaobem amocail af
otiaka Blaiaovt dříve al ji
Blaine v kaegresa drlet Tyto
porálky tak potnitly rotaw abo
býat demokratlm le 1 aáaa pro a

předseda Co doposld ao bprá-v-l
proti Blaiaovi ti os 1 aeadiUl

ua slovo v aedáaitkdyl Blaiao
k něma áplai bj i oprátaia po
ta chvíli byl a rvi lUoao épjaé
aaalřea v]ak aka ae pro vidy
Zóá ae le ple ja aeai tak atrtvfa

jak byí jjeit pe4 ldaeBt fotkla
sován

lliaaJoa atředa přijiaat v

kongreaa dtlalii] aáka pro
bomeateadále kletí ulrpilí ikoda
kobylkami Nové přijatým aákua
nem dovoluje s takovým poko-seaý- ut

oaadaikSaile wohoa bf ti
vzdáleni svých komesteadS jíiě
jedea dálif rok aail by prár
bomeateadaiho poabH

)} IV doUI doba obikalr poté
%ii ie apololsoeli ieexatlat odí-

rají vláda pit dopravé ffvolt a aa
tou přííinoa tvoWu byl výko ka
VY Vetřeni této UUIoati Výkor
aa přeev Jdíil le aa celé té pově-

sti není pravdy a celá věc ae aa

cha padaoat

V koagreea p&JLUa yta v
peadiU předioka lloaota Lordosa

(ředitelem obžaloby proti lUlkaa

fovi) cita bil ctili by ae aacro- -

ar

Bolka poa aéUlaa aad vát po
caybauot a] pakli 1 had a ay
adt!a abado toal!akoa vjp
bra vjWtřavariao ajWl f

a bývalého aeávaiao

atapoe PierrapAHata kuřl o o
aávrat vprvkUao aiidka Mah
poataraU pU vLádaiaaa tkaři
jxvláa obviaial la d po4d aa

aopravUÍast{ vík o tvrdl
I SO o2atl J s askrtól aáawb
aktva UJ1MM aarlaaso pw4
aKat 1 aaalial a4ko purfa-a-i

ktarél adl mm aáa e-£- a

odlvodaéao dh poJLaaýfs atidw
rtvt s! IRaa tvrdí 1 ao vC

sUti d vede Blaiaott po dloaa
béea a dlktodaéat vjleiřotáal
dokáaáao ao 1 tpwkelovat a
akciaai dtáky k Ivoaal i4 ro
aUaa priveia vlak 1

toa ÍMHwn keagraaa j--t ao-aalat-

vlak aefiavitá ao

aiktvrak 1 by ae bjl d
tct podvod eeth aaf osiítaatí

o vyUttovÁai ebeaka podal vý-

bor apriva I aix--o aktadóvá ao

Ipakaiar a do!aa Caaava aa aa-dlaU-aé

v }ko poatavvai co vy-aUa-
ra

f AagUtka vlak aai~
dii t Uko vyktřatlai UJaé-k- a

4aila4ao podvada--

tyto výaiadky vj U%
Uováat aazasakajka ao o
býckv kterél keaiiíjr 1 dýaaaa
keali vrtUo ?aiaé avětU bad

ao výbory a atraaatky jako

vylřiíoviai Xríatov v ktarésal
otisal ao iviaJal acela a-- d

atiiU{ vt-- - v krr:rJ
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pomocnice k porodu v Qmaze
bydlí 192 roh 13té a Harnoy ul!

veaie leKatny iU)edra

Chce li bo vám jako mal va piva
Jdete do hostince Pivoňková l

roh 7 a Johnson ulice
V OMAHA NEB

Kterrtnu uiiirmt

ČESKÝ STRAVNÍ DŮM

pouto dva bloky od nádraží
a obslouží vás a ochotou

Cestující zvláite se upozorňují
e mimo vlbho pohodlí naleznou
td tcž iMrády zvláště

! tfi vylledávaní pozemko
i i rJ i "ni ví

hpiiosVý- -

Kde je BEDŘICH PROKEŠ
? f ?

kterýž před krátkým řaseni aom

do Omaby přijal a W!berf V
% minulý týden" Qml tafnid v

rycaiosu opustit aaam jej aby
rot zaplatil za' střeyícě kteréž

jsem pro iitho koupil Zárovefi

upozorňují vj kraiapy VamkťUif

zavitá aby dali pozor by ja „ne--

oprokioval" U 2ÍLRAD

tl V HA 1

i lo

1 VřCHU!

Cestovatelé

kAut Vo as uit mu! UU c v

riAII4
kleli eaUji aJliBimba tlAl" clbo

fllYtUai

nejlepíí pokrmy i nápoje dobré
přátele a veikeré pohodlí

VÁCLAVA KUČERY
Ylbhě 0 Iur'mtaň lfll

NcjíclnŽjší obuvnický závod !

IIEURY DOIILE C CO

Mají nejlepií a Dejvětli zásobu

0 a §TEVCÍÍ
ija íbožl se ruM

Ci 213 Farnhiri '
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OMAHA NEB
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