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konvenci zadal Bristow o pro--!

puliění a že bylojpřijmuto J- -

ho místo uprázdněno bude již
tento úterek Nepřátelé jeh
tvrdí le veškeré jeho snahy oj
rozbití kořaleíního ringu byly
rozpočítány na to aby dosáhnul
nominace pro presidentství a le
když je po nominaci jsou snahy
jeho u konto ' Nevěříme tomu a

litujeme ie kabinet ztratí nejúíin
livějSiho svého Hena

][ Dle uzavření senátu předlo-

žil zástupce Belknapa ředitelům

impeachmentu listinu svědku
kteréž Belknap předvolali hodlá
Listina obsahuje 197 jmen V

těch zahrnuli jsou velkeřt ob-

chodníci z tvrzí a většina svědka

jest zo západu Milovné a diety
pro ně budou na každý pád ob
náSeta na $50000 Co tam asi

všichni ti svědkové mají co dělat

nepochopujeme má U být Bel-

knap souzen proto že dostával

úplatky od obchodníků a Fort
Sill a jsou li svědkové kteříž to
dosvědííbude tnítt svědectví Že ne

dostával z jiných tvrzí iádoých
malého iotahu na teu pád

Jebt to arci jon taktika Belknapa
aby soud učinil skoro nemožným
a tak zaslouženému trestu unik-

nul Jsme zvědavi jak se asi za-

chová ředitelství oblaloby

Demokraté v Indiána mají
veliký trubP V minulém dub- -

nu odbývala se tam demokratská
konvence za příčinou Dominace 4

kandidátu pro úřady nejvyšlich
soudců státu a nominováni byli
znovu soudcové doaavádní Víak

před krátkou dobou odkryty by-

ly rozmanité jejich "nepravidel
nosti" jakých se v úřadě dopouZ- -

těli Jedna z takových nepraví
delnosti byla že na ú£et státu ku

povali domácí potřeby í nábytek
a podobné což všo stál platil pod
rubrikou "psací potřeby" Ze se
m&že cilronama cukrem postel
nu m stracema atd ]sáti nevě--

děli jsme ul úíty demokratio
kýtb a proto jako jedno lilium

čistých soudců nás o jiném pouík
lo Když tyto jejich nesprávno-
sti přišly najevo uznal ústřední
státní deru výbor za dobré po-

žádali pány s kandidáty aby se

kandidatury vzdali jehkol před
vídáže by v učí jejich skalka křik
o oprttrácb a poctivosti byl mar
ným - Jeden z kandidátů uposle
chl vyzváuí —mysli bezpochyby
Ze beztoho strana demokratická
má malých výhlídek na vítězství

příiti podzim — dva oznámili vý-

boru žo nevzdají so kandidatury
jinak než když svolá so nová
konvence a jiní kandidáti zvoleni
budou čtvrtý pak jménem Pet
tit oznámil výboru Že zaraýilf
kandidovat vzdor světu tělu i
ďáblu Ústřední výbor C&VÍ si

iynl rady Je to přec křiž De

tnokraticlí vůdcové by tak rádi
namluvili volic&m Jd tran je-

jich je strana opravy a pocUrooti
a mešilím prokukujl takové íkan-dál- y

na demokratické úřadniky
! Němečtí delegáti do konvef-c- o

v Cincinntt odbývali v iterý
přťd konvenci schůzí v Turner
Ilall-- u a plijmuli náaipdající U

Vření {

'
X) UnAvají fciranurepu blik án-sk- oa

za záítitu republiky
2) Požadují svobodné nesek-tářsk- é

Školy nucenou návltÍYB
Ikol a podrobení Hrkovbího rua

jetku dani

3) Každé skracování ottobní

svobody v ohledu na svěcení ne
děle považují za neústarn{
U) Požaduji ochranu přtstěbo
hovale I
6) Poíadujl stejnou ochrana

doma i za hranicemi pro ob? sny
ta rozené i jinorodné

C) Požadují aby úřadníci vl4d
ní doaazivQÍ byly m vahledem

fíí jejioh schopnosti
! 7) Odporují rozmnožení zle-nák- ů

a přejí ai nivrats ka tvrJ
měně - i -

i 2) Židajj provedeni viec--h do-

datků k ústa v

9) Uznávají svrchovanost ná-

roda no aiátfi

tófojil pro vydáni vliďoi
obháiel před 10 roky 2SÓ9
Od té doby bylo vydání kažvý
rok zmenlovápó JcVoIpí

rqk obníett bjňde pouto l}Q5tX)-H-

Tk lhlií akílCÍR kirs

Za měsíc kvílen uplaceno

bylo 1461761584 národního dla-

bu Drobných papírových peněz
naleza v oblhu ta 27Ji9r475
30 Vyměněno za 'atříbro bylo
drobn ích aa 373 X0J '

: J President aaalal ninalý tý- -

den kongresu poMhjtví v němí

Rpoaor&aje! fUkilnt rok vyprii
posledním dnem lakoto miaice a

vybízí k dohodnutí m o rozpol--

tecb a pak li to do ti doby ne-

možno : k povolaní potřebných
peněz jinak zatiavta fcnda prv-

ním červencem celý vládni stroj

1 PKUi úterý dna 27 června

zahájena bude národa! J mokra-tick- á

konvence v St IMtw Mo

Kdo bude nominován neehá
tak málo předpovfdati jako ▼

konvent-- i repabtikánaké vlk po
dobá se le veliký (?) opravě

Td-de- n

kterýž nerkal aarz
oznámkové jednateUtvi pffv- -

vat sotva toho docilL Jbs44
Hancocka casopiy lasto proaátl
a jest možno le ten aaajca prvat
mito na ticketě demokratu k I

Platforma
přijmutí v republikáast4 kon

venci vCiminnati due 13 íervaa

Kdyi z vůle prozřetelnosti smě-

la země tato oCiiUtua býti ze
skvrn lidského otroctví a kdyl
osvědčit se měla moc vlády ná-

roda tehdy vstoupila ▼ lirot
strana republikánská
Ciny její vysnamenáay jo jil

v dějinách a pohlížejíc na aS

jět a hrdostí podněcováni spo-mínk-
ou

na ne a na vzneseni 4íe

ly celící ka pro]4ch nsli vLtttt
i národa a hledíce do buJoacso
stí a nezvratnou odvahou naději
i cílem my sXstapcové strany
shromáždění v konvenci národai

prohlašujeme následující zásady :

1) Spojené Státy jsou národem

nikoliv sjHilkem Spojeným
4ia-kován- ím

vlád národních i stát
ních dle jtrb ptUlalaýck 4 tav

práva každého občana aabex pere
na u doma a chráněna za hra-

nicemi a všeobecný hlahebjrt
povzbuzován

2) Strana republikám ká sx ko-

vala tyto vlády ku Mule té slav
nos ti zrosení niruda a aekatcal-l- y

se ony pravdy pronelenl přt
jeho kolébce ! vlichai lidé

stvořeni byli sobě ruíni že oUU
řeni jsou stvořitelem jUtýsai set
zadatetnými právy jako livoteaa
svobodou a snahou po !iěti le
ka decilenl toho utvořeny bjly
vlády mezi hJem polahajki
spravedlivou moc svou ze svoleni
těch jímž vládnou a dokud by ty
to pravdy nebyly ochotné upo-

slechnuty aaeb dle potřeby ráz-

ně vynuceny nedokončeno jet
dílo strany ttpublikanskl

S) Trvalé npcAojrat jiřai řáU
unie a úplná ochrana laotSjiich
občanů ve volné poaltfáai
vlech jejich právjeOv ovmotl
k jichž vyplněni jest strana rvpa
blikánská }Mtavátně ťatisi&a
Moc ieluvati o provedení sásaJ
obsažených v nedávných dodat
kách ústavních jet vložena tě-

mito dodatky na koagreee Soj
Států a prohlašujeme ie jeti sva-
tou povinostl zákonodársýik i

výkonných odUua toliti bea
odkladu a a ráznoeti veškeré své
zákonité moci k odstrsněsl kařdl
pravé pliíiny nespokojenosti kte-
říkoli? třídy a aabespečiti kaž-

dému americkému ob£aa úp!no
rovnost v požíváni jich ol-ní- h

politických i vefeBýk práv A

yrou uine MžadBjeme kongres
a vrchní výkonnoa caoc jichž od-

vaha a věrnost k povinsosteia
ntkUsne dokna výsledky tyto
nebudou odstraněny mimo spor a
obnoyeni

4) Vláda národní aMvlceJsU

kongresu se avoUniw pr Gran-t- a

předsevzala odstraaíti veške-
ré pochybnosti ie by snad ne
chtěla doetáti spravedlivým po
žadavkům veřejných věřiteli a
zavázala se v duh co možná hrn-

ka o vyměněni státních baslo-ve-k

za zlato Zdar ob bodat
mravnosti národní éter požádají
aby slib tento splněn byl a aby
se ve směr tom okroTl

&
} U! Uvy-

-

president a
předáte rent odborů maji právo k
nominováni úřadnlkft Seeát sai
raditi a dávali svého sx&kai k
dosazeni + MlspiUhtvo thXa-luva- tl

a soodsi stíhali nepoctivé
úřadniky Prospěch veřejné 1 al-

by vyladaje aby roadily a před
nosti tyto byly ctěnj Aby se-

nátoři iipt kteři mohou

býti soudci a obviEovateli ne

předpisovali obsazováni úřadů

Nezměnitelným r%vi4Vn % 1&4V

řílkiM dsMaaaviai třadaikS
n4 Vt {MHtiTUtt Vernoat a
schopnost neházel ů zadávajíc
slrs Í to většině miatn Uková
kda svorné působení s %duí kv-
ést raci vy řaduje tiy ssatr jejl byl
reproeenlovin vlak dovolajíe
aby vteebná ostatní otaseaa byla
osobami vyvolenými výhrn4nl
jen pro jich schopnosti k takovým
službám aby tak vlivW tbU
sdieti mohli iel Vraým peioK
žením vlasti

6) Těiíms % povthareaé
svědomitosti národa ohledaě po-

litických aalslitosU o plidrlím
ylechny veřej aé iřadfnikj k

přísná aodpovsdsMsti zvajme ka vařejalmn ryeíam
úplnému a neunav néaaa ali=i a
potreatiní všech kdol v vC ch

tíidsci — ipronsvirL

Konvence trvala od etředy a!
do pálku Středa etr&vena orga-nisac- í

řeřneníra a volením yýbo-r- 3

Ve ftvrtek přijmuty aprávy
vfboríJ platforma a navržení
kandidáti V pátek pak hlasova-

lo ne o kandidátech Níže podá-

váme výsledek hlaMovánf : i

! íJ !! NU! :i í
iiH!li!ř!S!á!t! t
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-
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Byl tudíž Hayes kterýž od po-

čátku stále hlas a nabýval zvolen

3S1 hlacy— vítiinou 5 jelikol k

volbě byla zapotřebí 379 hlaaa

Na to přikročeno ku jmenování
řekaiicu pro náměstka Byli na-

vrženi Win A Wheeler Marshail

Jewcll Stewart L Woodíbrd a

Jos Ií Hatvley Když doSlo se

při hlasování dle etálfi až k New

Yorku a Wheeler už měl většinu
nad ostatní vzali Wocdford a de--

well svá jména zpět a navrhli by
Wheeler byl prohlášen za jedno
hlasně zvolena což se i stalo

'

Pak zvolen výbor aby zvolen- -

c&m sdělil zvolení a požádal j o

přijetí jeho i platformy a ajezd
ukončen

Nominace přijmu la velmi pří
znivě na všech stranách

II B llayea jcH přítomně gu
vernérem Blátu Ohio ku kteréž
hodnosti zvolen byl minulý pod-

zim již po třetí Narodil se v

Delaware Ohio dno 4 října 1S"J2

studoval v koleji Kenyon v Cíaru- -

bier O a práva v Cambridge Ve

válce no zúčastnil co dobrovolník
v 23 pluku Ohio V roku 1SG2

povýíen za majora později za

podplukovnika a konečně za plu
kovníka V bitvě u South Moun-ta-

raněn byl tlo rukj-
- však vy

trval na bojišti do ukončení boje
V roku 10I zvolen byl do kon

gresu z druhého Jist v Ohio a po

vyprlenj IliBty jeho zvolen byl
znova Než druhá lhůta jeho vy

pršela navržen bjl pro úřad gu-

vernéra státu Ohio a zvolen V

roku 1SG9 zvolen opětně za gu-

vernéra a minulý po itim po třetí
O nominaci jeho pile 'Pokrok:

"Byli byhom raději viJěli aby
byl navržen Bristow veliký ten

drtitcl ringO a toho tasu nejoh--ř

líbenějM veřejný muž americký
jehož pouhé jméno již nadšení

vzněcujo ftle s Uayesem múlemo

býti také řpokojeni I on je mul
Kctivý rozlafný veřejného ži-

vota znalý minulost má bezúhon-

nou ano skvělou neboť vynikal
v kongresu i na bojiltí kde slá-

vou a pokryl co guvernér co

do velikosti třetího státu Unie si

zasloužil uznalost a vděk obyva-
telstva poctivou a schopnou sprá-
vou státu Zásady má dobré což

zvláště o loiískóm volebním zá-

pase oavědřil řeřn6 pro kovovou

měno a zrláltě pro zachování

svobodných žkol Výbornou řo?

joho již měl tehdy o předmětu
tom v Clcvelandě jsme svého ča-

su přinesli u výtahu Kromě to

jest Hayes muž velmi uSIechtíl

tak že nebude se co báti e by
jsa presidentem takovou čelád-

kou so obkliíil jako Ulysíc
Grant jeho! nejdírlrnijSf prítiil
McDonald v káznici mÍsourské
o pomíjejicnosti vScch věcí pře-

mýšlí
Navrhnou li demokraté clov-k- a

rovněž Vk ctihddndho vlaste-

neckého a schopného bude vo-

lební zápas presidentský dSstoj-n- ý

stoleté památky prohlášení
nezávislosti"

(m A Wheeliir narodil $& dne
a června lýiíl v Malone N Y

Požíval v mládí akademického
vzdělání a navštěvoval též po dva

roky universitu Vermontskou
Pak oddal seprávnictví ve Pras-
klin po gastáfftl po více lei
ářad distriktního právního zá-

stupce a později po dvakráte po
sobe zvolen za clena legislatury
Po vyprienf dfnh lhdlF YŽROVal
se zájmSm obchodním a! do roka
1858 když zvolen byl do státního
senátu a o rok později do kon-

gresu
' Po uplynutí lhůty vrátil

se opět ku svým zájmům £bch{ď
ním-- a setrval plti hieb po 4 roky

Ída
roku 18G7) načež opětně zvo
za llcna kongresu kteréž př-

etavení zastával k ňplfté epftkojp-nost- i

taft e pplfzyolen hyU

r Politické zprávy

V kongresu nebyly Žádné

důležitě předměty pojedná váný
minulý týden jelikož velká íást
tlenS brala značného účastenství

na proběhu jednání konvence v

Cincionati a vleobecné nspnutí v

tom směru nepřipouštělo dSleži-týc- h

debat

II Pověstí kteréž po nějakou
dobu kolovaly le Briatow vy%

stoupí s úřadu plijciuly na se ur-

čitý tvar Dcpeie t Washingtonu
oznamuje !e hnéd v soboto po

'

Pro prřil il: -

Rutherford B Hayes
z Oh io 5

Iro tuiřlo-rril-i- ii

William AWheéler

NejnoYější zprávy

V neděli veJer ttravil velkf
Milár v Moskvě v Hušku přes 50
doui&

Před ví borem v v3c třu račím
přišlo ua jovo le depele od CalJ-wcll- a

a Londýna nil byl omývin
lilaine byla objeduana od bcotta
Mv-nlM- nroMÍdenta drbr TT 1

Bvla nauřed telcirraforána do

Londýna a a Londýna rjřt
Přt řernotbá bvlo oběšeno blis

že Mt Pleasant Louisiana od bi

jeu regulátoru
Z TIai'Uv aa oanamuie lo Kara- -— r —

jďorděvif dobyl mřsteíka Allabua
pobil "00 Turkfi

Kepubltkármký klub reformy v
New Yorku tuhválil nominaci
Cincinnatskou

rkladntk Spoj Slití New
radá se taktří svébo ňřadu od 1 1

Wilson pravol xáatuot-- e im

kladny Soj St pjdřkoval se ta-

ké re arého úřadu a vystoupí 1

Července

Iravt e le J l Cameron e- -

kretář války utanoveii bud
ixkladfiy ua laSata liri- -

oliiw a S A Jlurlbut a lllinooi
nťkrvtářem války na wílo á

V iHiudřli odbývala velká
ktb&re lidu ve Wa&biugtotiu ix
i riiinou 6ťbvalení noiumaie n
tibingtonkí Mnobo snamt-iiítý- i b

řitiiíku oslovilo Hbrom&zdeiié

Cincinnatská konvence

Vjblovili ji ii o minulo ialťji
že konvence Cintinniit-k- á vyšla-

-

vf ticketa pro kterouž a poteSe%

ním budeme moci vrhnout! hla-- y

n a íe příští poJtim a nadejo nale
nás nezklamala Pří aedmétn
Llaovábí nominován ' vřtainou
biaS Rutbcrford U' Jlayea pro
presidentství a na to YV li Wheor

ler pro inisloprestidentslvi Vle-

čka ona proroctví Id tttrana ú- -

řadoická bude ve vélSiiiS a docílí
nominace pro některého ze stra-

níku avýcbe nesplnila' Arci že

výsledek ten docílen až po tuhém

boji avlak výaleduk jeat přec jen
významným důkazem lo nabyla
!&dy a jest i mezi politikáři ve

alraitd republikánské u vétiine
fakco rniah poctivých fakte opra
vy Zo tomu v skutku tak moh
lo ne aouJíti v trzku po zahájení
konvence když přišlo k rozhodo
vání které z delegací a Alabamy
a Distrikt Columbia oprávněny
jsou k tníal&iu v konvenci Z

obou těchto míst přiMy delegace
dvě Z Distrikt Columbia pověst
ný "boss" Sheppard a jeden z vy
nikajících černoch B Fred Doa

glaaa Tato delegace hlasovat!

chtěla pro Conklinga tyla to

delegace úřednická a nebyla při
puštěna Z Alabatny odmrštěna

byla delegace kteráž stála pod
řizeuím senátora Speneera a byla
by hlasy své rozjělila mezi Mor- -

tona Blaina a Conklinga j na

raUtl jejím vlak plipuSUna dele

gaco druhá skuteční zástupcové

strany kteříž věttínou byli pro
Bristow-- a a v&bec pro kandidáta

proti ářaJnickébo Platforrn%)(e-rou- ž

na jiném mUté v plném zně
ní podáváme uspokojí zajisté
každého Stavíť se tu strana ve
vSec-- důležitých otázkách na ros
hodné stanovisko Prohlašuje
Hpojené tt4lr E4 sjednocený slit
nikoli pouze svazek neoavislých
státa prohlašuje že dílo strany
republikánské nenf dokonanédo-ku- d

nozvratitclné nebudou v žis

vot uvedeuj vlec)qif ppilýy pfp

depaaoi V dodatka k ústavě po-

žaduje kongrea a výkonou moc

kteráž odvahou a věrné dokons
ří dílo rekonstrukce jibuj pro
btaSujp s prq A&Tntt ka tvroě
měně pro opravy ve službě stát-

ní v tom smyslu aby při doaazo--

vání úřadníku pouze schopnosti

rozhodovaly proti používání pe-

něz obecných pro udržování Skol

seklářských pro uspořádání fla
lak aby napornábio vývinu bia-hoby- tii

celézeniěj odporuje roa-divá- M

veřejných pozemky topuo-polfi- m

j ožaUaje nových sraia' a
evropskými moiínoslmi ku lépŠf
ochral otřanU tUoíodnýc h

akoHWDi 0HJhp pPotí
hovalstva čínskému shraluje
doaavádní kroky zákonodárných
sborfi ohledni rozliřování -

práv
ženských požaduje zamezení
'mnhoIensY v tJtah připomí-
ná služeb prokázaných JUnii vo-

jíny a uáraolnlkjr ví l toina-l- é

a varuje před stranou demo-

kratickou íf„ v :J

3 touto platformou a kandidá-

ty jmanovanýmt mfižcme po

jeni pohlíželi k nastávajícímu ti
pasu volebníma

d 1 11 eeeta4 4 íIi pod a

aee uaitsseú eJteae4 }

tlieséři Kakiak aaeAl
akvfeoeti apevkliklm ildad p- -

e te Výb%jr -

avá ie láJejt k eujillk f--Ě

!
L i

leitmia tarvetf eapseOal
ve sát platstaky aa vysvitleeu-ktere-

prima psLkl aa i

!a aUvteai X (kiwtivii acáií
vekevstr le porta aaaáváaU

peáta SrWká pJh&vaii
I

a krank-ir-k a aíbj neiaaovoi
avLakétat vf Iwf auf ay ee vf I

"Wkým tuSMki]tl I
zemi lntha4Ml tak-Mtýr- V t
dMS SMletk

ttadýa 1 V Servaa

Zprávy a Yidae eaaameit le
vtáďy rteská a rkMtká smmy
ee useču tvdaáai jaké koLe

pdprr p#vtak-l-
m a odpraAL

vlh4m aby e Tareckem vvjeď
aávaik

Loe4 j av 14 !riaa
tVwe keeiiMkk tvtdjL le a- -

bvspeCt války ervpk toto
bita waahv Vwáct yroptxaUi ee
a% dvMea4

Bwrita li vervaa
Sts4 s armáda mZ ba kf&m

cia a mjki Js4 esMkeváaa Car

aobtwxi a li(vei ivt v radíla fv k !! a kv Ueáu

plai rjulkar%ka tez aa SdLSMÍ

pOiwta ve aaraa le
a34aw ve thraswi hěkem J

autit vyjed
LUk4 %oA siředa ee

B rai U4ě kdtvt Št4a
eí p4#w

tUrttav 17 ttt
Čefawrv ku stiiu iUtiV

íe a prvW aktar z0 a
llm Ueva Kd--S by i pét V

Store aby ptuavel pv4ka
ka přijeti pliert

ŽUWknJ I? Jree
KtWiwn vLsJy atUtl pee

avr ja4 pewti přáai ttUki aj%
d Poeta vet pria-- e Miaaa
lina býti nehexpsk!adv
VLsa raki zathaeJa

kaík Srti SrWke aeiu
fk peat d l:kajrcx

tU 4-'- mm a me j

m i 076

Stoletá slavnost

ČTYBttHO tottCL
West Pcíat esltvt tfsa tta

x trnitý
V iUr4 £ eal k aea%ř4 -

Jai eiavsjeii se-fe- a e ravfajcv
V lutttt

V kcsdv rae děíoedeika V

I X kosL spřJáal vrleutl aa
Park aei a tlvo4 v aaaledef
cirn piřadia

Hadehai minut

lfav%e a avUřská raJav
ta£aJk

Itetekf tkraaat We káky
leki-k- y

Uk tewr ae atřikaZkea
Zbil

ta peujii kmraids aW peá--d

adwkeia ea d aája pře4 radš
aí kdl bada aiava4 aakáje
na

Uadha piedaaae íiar Spaa-le- d

l+aaeee

liadLOa odi Uev ti SttZ
Zf-e- e ed p4v pa CU Osa

fleai (reklásea aeodvUíiteti

atill od X ťodraa
UalW: --Ued Wkuta 4 fclaa

Zfdv e4 niU Clakv"

S!ott lei
Uaiaa

Zfiti UieaCrasv
íteal déja lzmia€ Ca od EL Ji

Swea

Uadkev

O drahé ke aJp kra a sa2
aárod Xejlepii kridi 4drll fU

Pak taaav v tvahlkdkáaé a
vadl poai: ai baloal vsnekf
taaee Iadaaa v pladm aalrsjeni
12 er velkoesf f eAioeZroí a t- -

ace4 aakas aefwéadaaa
ekýaw aktHry

diky vyhasla byt
aekam aalidil paa t7'mmmr

PHO ČESKÉ O&ZCZZSTTQ

ea ut amm % il _ a

riZTrj! _ ?

ipKjcypkl i mra' Ca aa) a vllrz

ty tk rsd ty %

vkztizta t vf

j--

S

tctzli t--"3 t:_Z t '
}

t- - TtZ rrr: %

všech HARVESTRU na světě!

používáni k adxlováai škol sek-tářaký-

jakjthkoltv eWraé--

peaěs neb jsaést arlevýrh ka

propěk škai steh áta i
$) Přijaty ptřehé k naraře- -

td výluk m závazků veřej ad ko

dlaha ptynoa a velké Jisti se eU
aa přivdá kterél tak dale jak
molao a%ěl v hýu atvvaáJfcO

tak aer krey Sly aájssy
ametirké páce a tiakokyt erhl
tetuJ

9) Znova ruklalejes aát vd--
or k dáiša adt!í vřjfhoaesnků korpwsacism a
Ida m poladje aby vřcjj4
zesaky zackef áav byly prs 1

ně domovy lide

lď) Nats poiaMti vUdy
jewt aaaeaiti lát}i i eaU#vy e

vládami evro{-ekým-i tak aby o- -

skyta!t bykt té sacaé ochrany
obíaaům kteři ade el as- -

ského afkalt jako e poytae
obaaům raeeiýMs a aby Ii4ms

ty byly aákway svUvss ka
ochraae ptutÍMai~2 kde tkr
vf V idttit!výh státek k to&

tteli příjmaty a-j-

11) Neodktadsw ptisah etl

koareea jez aevrahe4 prutk
máli účinky piketa ai al-t- va

přivál e kieeNié sxa asrasal i
materielai peoepevky zeese

li) Straaa repabhkáaAá
znává a eikvaSsje vy sl w1

-- sw u
nedává s'iJsjT#krt tUrai

mvaýek práv pr%
ltrn-K- i se--

kými dSielitf ai dUlaiky k likus
asm speMobe4 epLliaáaký-m- i

ebry zákuf-iárafj- ktvfll
týkaii e oMbaith 1 macikM áýik
roměrft řeet maJk 1 vdv a dM

Mutisisi i rwkiln 1 k tLAli-

leai aa vsJiláai a

jiné diUl iJ velrjaé ÚřaJy 1

etivé eaky tlaa-t- u-k- o

drahna d!U práia a vjUdy
mety by Uojttt

ák-ltkMs-

11) lata a pleaá aa kw

gree úplata mMř aj4 áewai
Sj5U oLkdeě j'k (rawiaai
a a vjkoaa n tito iet rrá
Vetu a --o !bvti kefree4 aaair
aaú a vy kUd-- U kiavWltiMlti
tento zbytek larUriia pla
dajeme zikitoy k Wt rt a stis
hov&ai a&ťttvkáiv# tii:%i
vlel &4cti!vh- -

31) Závacky da4 aáiMlem

vojiaům n aámMlažklm nai bf ú
s(4a4y Yj?iý aárud tldy
vzpomínat beje těb kiJ Inmil
svýrk naeadU aa sat-Lotá- eeti-s4vw-ti

své vlaetí

15) My aptimae zavrbeeme
sekcioaálai ee děleni a zsame á--

ma c!ku obavHa že traaa
demwkratkká klade tv aj4iU
naději ve zlr na v4bai kU#y
pojsaéko jika alskaaé eAÍoa
těch kdol nedáv etlU v it wji
proti národa a cposor lajeme aa
to 1 zdar takto do-ilea- ý mil
by Abaoviti secboeddef pr a e

krutiti aiioJsl Ict a UJeká ptá
va

lil) Obvíjeje sae strana dao-kra- -

áea 1 jeel ta sama v po-

vaze i amýlleai jakoa by ta kdyl
syntpatisuvata ee arádo jLkd
ponechává r aáetauWv le
vládali nedivaé aeřéue náru

daj jehkul aevkáii zat ttrdi
ti a et kvaleje náhledy ]Un4
ravtdeea jeLkwl pkWlá vvjiey
anÚMsástkké aa sad a atavi sujíay
rebeleké T popředi jebk4 aa
vrh wje iruU zztaieaé hby vlá%

dXi jHkad] jeat rovaél zrádná

jako I aeef4eklivá a aedetatul-a-a
ve veled&lclui táae (nJsés

jetikol kU4e ( řtkáiky v e--4

právf 41 s tkkým řizesum a

i kálením ve vyšetřováni je
Itkol oevédCtU ee od ti drjhy co

vSUiay v zlsisptuletia taky ks

e sMMhoi% k tiaeai sptávy
ZtWské Varaeeae 8shsm aby sv-
ěděv4reLa etraa tak Uscvaeé
zbahalé a aeeaopa4
17) Národní ad4aiMra ti

k%U eHkvaly aa řeeta Lk v řv
zeni zvkraa!adca i demácick 4i

a prWdeeit tšrmat aala
kaje trvatt a aplimaý dik aleoda
ameršrkého aa svfcj meteatvi
a aeesHirti alally ve vldk 1 míra
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IOVSTÍ?lÍ JIH03UVAX%
SKS

iVlkkrad IX í%'vvaa

Yelkovesir oanlmil cieedekým
komUřim v 1V4 a LUreee
Val 1 opravy d-je-

peveevé
badoa správně prvedeay

Betliaekl depeV lcwa prav i

la vzdor prokÍlSea!k
pakraSaja as v bxkk tÁmaě
Cerce-iMi- iai aClajria-- Por- -

u r:::'z ia ix ř j ritteIacerJ iZ 1 jm

l'H nřui usctH rolník nejen

ELEVATORři li pří-trjje- ni obili k vataífioa náboru má vidy atejný
bch jfit KpolcLlivý nikdy ae neaacpo a uesatavl nechť jedt obili v

jakémkoliv hUvu v f

PŘISTROJ VZ-C- I
uthotá víet k vydrolené zrní coi ncuaj ldti u láJrého jiného
Ua r ves t r n

JINÉ VÝHODY
poskytuj jeíle tento ntruj jakých byto o jiných niarnd bledali a

kUrél připřjí k vaieinu pohodli a xajUtt vi tlí výtěžek

NT fn2šnE30STB SE S"V riT J
l'řavedte napřed a vyhnete e ttrité obilí fasu a penea Ne-
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J SAEP
iiomoenke k iKnlu v Omase

bydlí 192 roh lířto a Uarney ul
s % a v a a

veaie lékárny U'odr

Chtěli ae váu jako malvax pira
Jdete do hostince Pivoňková!

roh 7a Johniton ulice
V OMAHA NEB

KUn I arjh-ii- c (ahzritf

ČE8KÍ' STKAYNI DŮM

potí to dva bloky od nádraží
a ha]quit váif § OtttOtqu

9

tetující svlálté ho upozorňují
Je nimo vlebo pohodlí palcsnoo
tu též Kpokhliyé porady arláilé
pri vynj'vitni ioxei-h-
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