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Národní republikánská tiketa
POLE

„i né kary jo ebkltčeny Cemo
borců Nové Wleni ntvl
S latiny

-- lu!ui- čnop v Pmze vy-

ehizejki tvrdi le 5bka f4 -

davnUkOd Terezka aby veko
jenl NU tibvli byla edvwllaa

Nsei V Tts (rfO:
! řb-in- i ntmne neein4n
j Ltnvvlne který 1 pavede j k vt--

1 trd a kandi-Jt- l {

ll jdsodernf kri ses
iáanf nvied vníiUnj ste

I - Sr%4 nUne dina maža

ROČNÍK v

ZNE

iíj)HiUlVesterůl'i:iAlt KALIX ÍOWA
Jediný ze strojQ na nichž se vázali vezou kterýž nepotře-

buje řemení ani pláten

SEKÁ I VYNÁŠÍ OBILÍ MOKRÉ ZELENÉ NEB SUCHÉ

mí místa iost ri:o tři vXzače
n proto mile so upotřebili kosa deLŠí proto hotovíme dva druhy
llarvctra a sice: stroje "pěti" a

--Šesti" střevícové
Při tabuli vázačS niáme připevněný svářecí přístroj na kt©

rýž se svázané snopky kladou a když jest jich dost na kupku pou-

hým pohnutím se najednou shodí Tím ušetří se price jednoho
člověka totiž snášení

Zdar b jakým te potkal ADAMS Si FRÉNC1I IIarvk-ste- b jest
bezpříkladný v dějinách ]olniho nářadí V krátkém řaso stal se tak

rojutihle znáiným tak úplně uznaným 2e všude jest považován za

NrJPHKDNÍJŠi 1 AU V EST EU NA SVĚTE

Prodává se ve všech větších místech v celém západě
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Rutherford B Hayes
z Ohio

Vro Bjito-rTi-Jt ot

William AWlieeler
z S'eio Yorku

Nejnovější zprávy

St Louirí 27 řervna
Demokrmticki n&rodní konren- -

co aah&jena byla o p&l jedné odp
Aug Svhell-- m % Piew lorku
kterýž t dclsi řeci kladl konven-
ci za poviunoat nominovat! ticke-t- u

kterii by byla zárukou opra
vy v administraci Zároveň při
pomínal že strana dem byla vždy
trana Urdé měny a proto že by
konvence mela se prohlásit pro
brzké se navrácení ku tvrdé laě- -

n8 a proti rozmnožení zele&ákS
Za proz předsedu kouvenco zv o
len II M aterson z Kentucky
kterýž oslovil konvenci v tom sa
mém smyslu jako jebo předchuď
ce Konvence se uanesla říditi se
těmi samými pravidly jako přede- -

ilá Po zvolení výboru pro trvai
lou orpanisaci oznámil předseda
Že sl Pboebe W Cousina i Mo žá-

dá za slySení Mluvila as 10 mi-

nut o právech ženských a po její
řeci so konvence odročila do 5
hod
Tildonovi přátelo tvrdí že budo

nominován při 3 neb 4 hlasování

jeho nepřátelé vlak jisti žo nos
tni nace nedosáhne Mnozí uele
gáti z jihu se pro něho prohlásili
Němci inou též pro něho Tams
manisté pracují proti němu ze j
secu bii

StOl©tá SlCLTTXXOSt 1

Příští úterý slavena bude po
celém Soustátí stoletá památka

I

prohlášeni neodvislosti stoletá

památka zrození národa americ-

kého Sto let uplynula do moře
vllnohti od Ouoho památného
dne kdy zástupcové 13 přívod
léích stál& : Masat LuHt-tl- s New

York Ne Jersey Penusylvania
Virginia Maryland Rhode Is- -

land New Ilampshire Georgia
I

Conuecticut Oelawaro a obou I

Uarolin sbromáždivše se ve Phi- -

ladelphii prohlásili tyto státy za I

neodvislé od Anglicka pod jehož I

zprávu až do té duby náležely S I

vdeřnoslí musíme vždy vzpomi-- 1

nati mužných a svobodomyslných i

těch vlastencS kteří v dobách i

těch kdy Anglicko bylo nejvělli
I

mocnosti světa vzdělaného odvá - 1

Žili se pozvednouti hla-- u svého!

pozvednouli proti němu zbránil
svých vymaniti so z poddanství j

a prohlásili risady rovnonti vol - 1

nosti a bratrství Činem tím za - 1

hájena nová doba v dějinách avě- - i

tových Touha po svobodě a I

samosprávě vznikla v Evropě až

když národová ovropSU seznali I

jak blahodárných útpěchú dobyly
Sjojené státy neodvislosti svou

Však pokusy národů evropských
vymanili se z pedanstyf tyran 3

zastaly bez 6sjěchu a Spojené
státy byly po celé století asylem
všech svobodomyslných svobod v - 1

milovofch a potlačovaných cbías I

n& Den kdy prohlášena byla
neodvialost Spojených StáS syěs
cen byl doaud každoroční a ku

slavnosti letošní ku slavnosti sto-

leté všeobecně konají se přípra-

vy velikolepé A právem maže
mo vzpomínali dno tho UAf a
svitlo adoptovaná TlastlaiÍ8lun- -

ko svobody VIdyř i my požívá -

mo ovoce svobody té vždyť i my
na výsluní jejím těšíme so výho- -

dám kteréž poskytuje i my těší -

me se blahobytu jakéhož svfibo
da ta přináší prospěchy jakých
zem tato svobodou a neodvislostí
dosáhla jsou vskutku $žsná ne--

změrné Porevncjme pokiok ja
ký učinil národ americký a po--

krokem národa světa starého a
seznáme že stojíme iim y ele Z

nepatrného hlouěku lítajícího
sotva tři miliony duší a obývají- -
ciho dil světa nový a skoro mož%

no říci neznámý povznesl se ná- -

rod tento během jediného století
pod záštitou svobody a volnosti
na náro4 ítyřicetimifionový a za--

ujmul místa v popředí mezi juocs
nostmi světovými % třinácti ne--

patrných osad kteréž a větlmv

byly pralesy a pouště utvořen
stát mocný řítající 38 kvetoucích
lata a iv Donatycn lerritoni
Obchod během století povznešon
na obebod světový PfSmysI
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Nejlehčí k řízeni

Volební boj začíná !

Výsledek konvence v Cintínna- -

ti jet pro demokraty zajisté vel-

mi neuspokojivý Očekávali na

jisto že budo nominován někdo
komu! mohli by vyCítatl celou la
du hříchu však sklaplo jim V Sak

o zbraně není arci u nich nouze a

jsouce zbaveni zbraní svých oby

řejných utíkají eo k tomu aby
kandidáty navrženo zmenšovali a
snižovali Píší že llayea jest
mužem neznámým žo jest trpaslí
kem proti němuž jeví se kandi-

dáti v konvenci zavržení co obro-

vé přirovnávají tyto k IvSm ty
grSm slon&m jeho pak k—myli
A přede eo myši této tak obávají
llředc se ii tak strachu i í a hlása- -
„ - Biletái r ř--d ieiich— — — —i j--

-t
j-- j

jest s to llayese porazili Musí

to bf li pro ně zvláStní uspokoji
vý pocit věděti žo tato republi'
kánská "myl" setkala se již po
vícekráto v zápasu 8 demokrati- -

ckými "lvy Sakály hyenami a

slony" a vyšla z boje pokaždé co
vítěz Ohio bylo hlavním boji
štěm vždy od casu utvořeni obou

nynějších stran Tam bojovaly
každého roku před voj é a dle vý
sledku v státu tom soudilo so o

možném vítězství té noh oné stra-

ny Nebylo svého casu roocuěj
šího vSdce demokratického (po
smrti S A Douglasa) jako Pen-dlto- n

V roku 18CS byl bv listí
dosáhnul dem nominace pro pre--

eidentství kdyby neměla konven
Cia tinr d Ala IftPríhní mu{
kandidát docíliti dvou třetin hla- -

Však Pendleton měřil se s

Ilaysem v zápasu o guvernerství
a byl poražen A G Thurman

byl po více let uznaným v&dccm

dornokrata v senátu 1 letos se o
něm mluvilo co možném kandi
dátu presidentství Vsak v Ohio
kdež jest nejlépe známým a nej
větší požívá ucty přemožen byl
Hayem Starý JJillalien kterýž
velké přízně ve státu svém poží
vá a v demokratické národní kon
věnci o presidentkou nominaci
uchazeti se bude neobstál loni v

tapase a llayea vysel z boje b

ním co vítěz Pakli Žo republi
kánské "myli nicky a nepatrné
oaobnosii" dovedou poráželi ve- -

likány demokratické tož jest na

čase aby strana dem svinula prii
por svSj uložila se ka spánku
Blanických rytiřQ a vyčkala doby
příznivější až buXty myti seoláb
nou a neb ti yelikini sesťlejí
Jma zbraň listu dem jest tvr

zení že Ilayes není luužem schoj
ností vynikajících Tvrzeni toto

jest směsné Muž kterýž zastá- -

val po dvakráte hodnost clena

kongresu a třikráte zasedl na stol- -

ti guverncrském kterýž porazjl
nejfelnejií vSdco demokratické
musí óf ti větších než schopností
prostředních Kdyby nebyl emi
nonlně schopen nebyl by býval
loni postaven na tií ketu proti
Qillallenovi kdežto rok před tím

I strana rep v onom státu porážky
doznala Co guvernér osvědčil

dostatek své schopi osli adminj
strativní a i řasppiay btranická

1 musily přiznat io u vykonáván
I povinností svých povznesen jest
1 nad stranictví Mimo to jest muž
1 poctivý a bezůhoný Ve všec
I těch tuhých bitkách v klcrýdi
protiyníky syá vítězně pokořQ- -

val neshledáno na něm niíeho
1 co by na test poctivost neb cha
I rakter jeho stín vrhalo

Taká nerozhodnost vytýká so
1 mu z některých stran VšAkJta
I tQ vjtka jako všechqy ostatní
I jest zcela bez podstaty Pf i Ion
I ská volbě postavil rozhodně
a stanovisko navráceni se ka
tvrdé měně a řeínil ijednalsmě- -

rem tím A tak jako rotbo4&i

jednal v ftUuee bla tak jedná i
I ve všech ostatních A proto ve--
I Skeré Uková zbrani demokratu
budou v tomto zápasu neškodná
Jediná zbraň již použiti mohou(
jest námitka že je?t republikán
4 pakli že nominován bude v St
Louis muž rovněž osobně bezuhq?
honý veden bude Voj pauze & rit
sady % boj o takového trváme

vyjde strana republikánská vitS- -

I aně

I Strana DeOdvislÝCh

I Nedávný článek náš o stran

rep y Neb ppqiil ''Slavii" látko

sudky a kterýmiž docela neeoui
hlásíme Praví ta mezi jiným
"Pakli ale nyní živlová lepší v té

straná nabývají více p&dy to

způsobily porážky jež strana
vládnoucí utrpěla a ty porážky
zase spQsobili obřané samostatní
a poctiví kteří vystoupivše zé

I
ttrahy republikánská hlasovali

I
proti ni když shledali le živly

I zkažené v ní nadvláda získali

Jenom porážka Ukovou nadvlá
I du zlomí i a dokud jí strana vUd

l ' csloo xxliserii1

Že porážku strany republikán-
ské před dvěma roky ep&aobili
volicí "neodvislf a neb vlastně
takoví kteří se od strany rep
odtrhli nenechá se upírali Však
nem&žeme náhledy naše srovnali
s náhledem tím že teprvá poráž-

kou jež strana rep utrpěla na-

byli živly lepší ve straně rep p4-d- y

Mluvíme pouze ze zkušeno-

sti když řekneme ie ty lepší

živly ne tak t úsilí strany ůřadoi-ck- é

jak z vlastní netecnosli x ja
kési pohodlnosti lenosti a nečin

nosti byli v menšině Porážky
kuré strana republikánská do

znala probudili jo pouze a lelhar-gi- o

a povzbudili ku větíí einooti
A pakli že jest patrno že nabyli
řevahu ve Btraně jak patrnější
musela by ta převaha býti kdyby
"neodvislí" se nebyli odtrhli oď

strany republikánská kdyby by--

i z&stali ve straně kdyby byli
probouzeli a povzbuzovali a
těch ospalejších a ncteíněj
Ších Vystoupením neodvislých

seslabeny řady těch kdož po

opravě ve straně bažili a ble
zůstalo jich i po tomto oslabeni
dosti k dosažení tohoto ůcele

Jak mnohem lehčí práce by býva
la kdyby tito neodvisli byli po-

mohli tlačit Zajisté kdyby byli
pomohli volili delegace do národ
ní konvence nebyli by jsme bý-

valy v nejistotě o výsledku nomi
nace Nám zdá se celá to neodvi
slé bnutí v politice nepraktiiná
Nečinoatí nenechá so ničeho docí

liti íinoatí pak cinosti usilovnou

možno docíliti všeho Kdyby
zde voličové neměli hlasu n vy4i
rání svých kandidáta kdyby na
vrhováni byli "se shora" od klo
b& poslaneckých od výboru stát
ních neb národních a p pak mo

hli by jame se srovnat! s roySlín--

koo že by strana jakáat třetí
kteráž by vyčkávala výsledky
nominací a přidávala se tam kde

by lepších kandidáta viděla byla
prospěšná ano žádonena jelikož
by vlivem svým dobrých kandi
dá ta vynucovala Toho poměru
vsak nestává de nit vliv na
nominaci každý obřan Každý
mule ba mi dostavit! se k vol

bám primaerním do kaňkala i
brátl tak přímo podílu na nomi

naci 7o strana úřadnická znalí
se udrželi so na dále vo svých
místech jest zcela přivozeno to
leží v povaze a přirozenosti lid
ské Ona také proto ve volbách

předběžných napíná veškerých
sil aby zvolila a získala dclcgátS

jí příznivých Ta jest VÚstně její
kolbiště posihneli tu svého a
cele má naději že m&že ve volbě
zvítězit Padnedli tu padla úpl
ně A stavili se tedy jistá část

voličů mimo stranu nebéřeli na

těchto předběžných volbách pod I

lu unnadnuje tu jen práci fskci

koruptní napomáhá jl tak k ví
tězstvf a nepřispívá nikterak ku

opravám a vymýtění korupce A

proto jevili o ve straně rep nad
vláda živia lepších neraQže si ni
kterak strana neodrislýih phříta
ti o to zásluhu Ty lepit živly
nemohou ji býti vděčny za to ie
je oslabila a práci jejich ztížila

Politické zprávy

j Pokladník New vystoupl
ářadu dne 1 července

j New Yorský republikánský
klub reformy schválil nominaci i

platforma CinnclnaUkou

Na uprázdněná místo sekře
táře Urislow nominován a seni
tem potvrzen senátor Morritl i

Maine

V domě záítapc ptijmut by
zkon 4lo něhož maji vojínové a

minulá války obdrželi dodatečnou
nou n ty vticnnt klen byli ve

vojsku mezi 12 dubnem 1861 a 9
květnem 1865 mají obdrželi za

každý rftěiíů služby dodatecn

plat 8)i331 Těm kteří dostali

již nějaká bounty se kte
rou oMrieU odrazí Zákon ten

(o musi býti příj tnut senátem má

h se zákonem stá ti Počítá se ie
budo zapotřebí pouze as 10 milio-n-

za zaplaceni tohoto "back

grab" — Teď ale jistě začnou
"neodvislé" listy láteřit na nele
trnost dem doma zástupců

{( PaVU í da prvního lervěnce
nedohodne s zastupitelstvo se se

nátem o rozpoěto m&ža to mít

nepříjemných náalcdka- - Veškerá

doprava poltovni bude zastavena

soudy budou odloženy vojsko
p&jde na odpočinek a veškerá
Činnost vfiboe bude zastavena ne
bolí nebude povolených penis
žádné výplatě 02 se mezi oběma

zákonodárnými sbory jedná jest
že dem d&m sistupea chtěje
sfskati povést letrooeti snížil ro

spočet na čistky nedostatečná i k
torna však nechce gtnit svolit

Státní konrenes rep r IXaia
odporuíila nomiaoviiti Claina da
sonáta na eprisdnXsi iaítoesi-tor- a

llorrila ktzrýl byl jmeltám

vin t5cTt''"r- - Tliy

JI Po £a úřadování Graata byla
v kabinetu £3 směs ŽÁdaý pre
sident dřívější neměnil svoje ka
binctai ůřadníky tak lacta a jtpotřeba pilné sledovat kaldodesio
ni zprávy ehcelt Zlovik věděli a

kterých SlenS kabinet seelává Z

těchto častých změa soujitl Saal
no Že preeide&t Grant nebýt vy
bíravý a ustanovoval áředafky
kabinetni bez rozmýšleni Tato
spúítob obrazováni nejdaielítěj
Ších míst byl tni velmi škodný a
zábubnf jak preeidenln tak rlá
zemi

l V kongres jedaá se o no
vém zákona k zavedeni stříbrní
měny Maji být vydané stříbrní
dolary kteréž se bodu vy řLá
vali za zeleLlky

y Panuji pověati o nové změně

kabinete Vrchní pošlmUtr
Jewelt prý zamýšlí se poděkovali
Jedna z přiviň tohoto krok jtprý že jest přítelem Brwtow a
chce toho následovali lrnbn
pak že rozpočet pra výlohy na

pošty snížen byl tak ie by ne-

mohl provésti v obora tom opra
vy jichž podniknul

[] V úterý dne 27 zabíjen byl
národní jezd demokratický v St
Louis Jak se zdi bade konven
ce demokratická trvat déle než

konvence republi kánaká jelikož
dle starého pravidla mk kandidát

zapotřebí dvě třetiny blael Kde
bude nominován jeet arci dvend
bádankoa Kandidáta it na no
ho však možno Že tak jako v kon-

venci re obdrží nominaci Velký
neznámý Nám jest nominace
ta lhostejná Vědonce le tkketa
republikánská jeet silni a bnds

podporována oď všech vnttev ná
roda mažeme spokojeně a lho

stejně přihlileti k tomu koho mi

konvence St Louwki k porižc
vyvolí

Evropské Telegramy

POVSTCSÍ JIHOSLOVASN
SKÉ

Londýn 22 Zcrvna
Vide&ski depeše fcTimee tvrdi

že vyjednáváni r takého vyslance
v Cařihradě bylo přernleno
kol se nennbal aítebo ním do
cílit

VtJen 23Zervna
Právě vydán rozkaz aby-

-

první
hotovost zemské obrany srbské
byla připravena da poie Kalii
brigáda sbromálJi se na nrcilém
sUnovišU- - Příštího týdne bttde

povolána da pole druhá hutovtwt
Koncem tohoto týdne snnjose ar
máda váleni }oetavenÍ eve na
hrnnkich nončasně vydá kníže
Milan válečné provoláni k nán%
du a odebeře ne k vojska

ťařihrad 22 června
Daily News přinilí sCí bra

du dlouhý dopis datovaný 16 Jen
vna a popUujíci ohavnoett jictl
se turečtí bašibosukové (n#pravk
delné vojko) na Ualharerh 4o%

poušti Pisatel praví Ie v jed-

nom velmi úrodném a WbatJsa
okrlko všechen movitý majek
od Turka zptenSa byl doAiy a
vesnice pak spáleny Lani ženy
a děli nejukrntnějlim ptnubem
povralděni atd Z kraje toho
brala vlida dosud ItOuOOOO dJ- -

eboda nyní jest vlak od tarvo
kých divocha tak zpustošen že
na léta nevynese vUdě ani čtvr-
tina {V£et pevmlděeýclt ueob

páčí se od 13000— 3000O— praví
tne od osmnácti do třiceti tiic& !!

Dopisovatel jmenaje ST saleteček
a vesniček od Tarka vypUui-nýc- h

vypálených A vy mordova-

ných (esi nprtbUky jubl počet
skrovný jeet neni jediné dívky
starši 10 lét DoepělejU st cblíp
ni vojáci podrželi k ukájeni svU
řecích chtíča svfck V jedinlna
městečka STuUcích (T) v okrena

filippopoUklm (livecklua') po
vražděno ples 1500 osob Use
tevku ta lítalo 400 domé a bylo
zámožné a pokojenu lov a é Kaž-

dý dém byl spálen a všichni oby-

vatelé jsoa povražděni jako doby-

tek vyjímaje ženy a divky jel
si baši bo tukové podrželi Tyto
nkrataoeti spaeobily prý ntoený

dojem v Cařihradě Anglický vj
slaneo zakročil % turecké i iidy

Bělehrad 24 iervna
Volni baterie děloalfeUtva ode

slina dnes na bránice 6000 san- -

14 povolino da abrnně Všechny

přípravy jsou učiněny aby nrmi--

da srbská str&tegieké postaveni
do 7 července zaujmula kn srál
ce možno le přijde vlak dli ve
Jeet možno le princ liilao vydi
příští týdea provuliai a odebéle
se k arcnidé

Londýn 24 Června

Zprávy se Srbska si odpornjf
Ze Skadro se Times tlegrafaje t
pramen 3 kteréž bývají dobře

praveny le Srbsko vytrhat éo

pole najisto v ri#ii a černi ko
ra v Z Cetyaé pk pro--

ktalrjt ta r-r- iva Uto za rřeLna
noa al ríioitia le potvzf
m

jnl ecňfnMM e zkaadAre n

čey
N V an s CvtvtLAxm Lfi

TV (rp) i ILjp n nLnlnik

vvnka4i i anll řvdud rázný a
brauiýJe ale ČWvik vekrze

1

_ _( j j
—

„„j-
-

ili l!VI _V — :

Jenuif i brane fix wiké v twrov

feda kaliý k repekin-k- f a
til SB--n nadmi mm kodaý noZet

n~n wn n ik iw vca
trane ee n

jt Use lobra Pna WWr je
nýaa ktn t lilei pr snielapre-Jntt- vt

liimakrnté m niní
táze na ptineé doby
Heaeji pi4aviu b fmlm evé nej-W- pí

nknl aaba e připrnvtU a

porilkn-
-

SvanT (noodv dne 12 čr
vna : Am r £sraZ aal cm koer

grnínni o guvernér nevy j
anasnenal ne llnyen nikde Jtmt i

n Ukiiw dřeva inkn annoktt
ký nreadent Xidnintn

oiaa tiruy není SKtivnýn
nie azetatf proii nea nebrejt-e- i

ekennř keša Wný ih
jeesný— nvahoe n nint nini pwiu
kilt dUti re jaa kede lt1—
An krtz krv eerevni nctWe

jenaLlnd ce v&dbeté eunny
nndae 4 kuti ta nW pr-r- n h

Nnleoi sevnkodi Žninlina nni
dnan4 vele jen Sažurvé

irwT nedae mínů n nlita
kari r — kalif eetntnl aJkCnae

kladný nři jb~ jJni-- tkoalU
sni hviiě fe%iJ

r iMuti)a) dne 21

kr ne : "S l kedoe rvk kin I

u renaane ptfu tůni
Zm ecmno v i nn--

ti ni da knve Zn Jrnké bda
e

i

rvbikini ktH pannami V něea
í

Čknnn kvJiik jnkn od sna-Šni- kil

paUkiSlVÍ T

--tti Uajcawti to odpndi aaa i

pruli nn ni nh ne nvěia
vy ito ca by ne nakia v jka
vy kUdwÍ£-- k IkJiL i

j4ný jjl nedi lAsvitd £av e

Zainý jiaý v seeki nni dwui nvU

nf ka putlni lir#% nt--!
lee n Mni--l JwkrkU tone

y—l vii2nit i jj"Oiktrnoani Vtomin (rryw) Ce--Li

t+mi ale rndwé naniva le
satfti Untito dtlana nali Ibe

tiffkJrt linyeee mt a nnokjk
i ričm to pra van a prlil také

kaldý repnkvikie nnd Um nčean

Nk ftiMtir llayee jM nt po-CUvo-
ali

n4pwkvrzénd re da ai
nnd s ý k rjiý řepek k i n peené
v ile n nnl snUed Ij který 1 sobe
ve viá-- e

najsvu rtbbjiv co

tnknJLlý {nml ain2né riny
pra lUa sydwkj L Ca ktnTen-n- i

(MOMt c na vml ne vaarné n
-- ka niMy kýly viJy jnii"
rtuiKai lorv (a doea) "Ve

ni ne t če jent nisa aťvln Ikoetej-n- a

kdalyt okavrlen neb ar— lunt

je vice sleé inro X ánroa
bele llaje anié svsenitoew
Je ý dwbrik jek ne davidi
ne nkiy nepaelu ee v aife an
nav 4 idey daknd netissi ne pe
peirnLni eelei své hd dXe

liitey n vtdjvky tnk nky ni ne

slkad! je paln n neridne
svéusn ne kiXk wl zrevnn hda
telat é sl-kýv- k ntm nrdačne

liL

Stav (£2dL

St Pnol Uatm 23 Červne

NfKanii é počneá nlkal to
pieniíct velnM Mnaai dcpisov-tel- é

a Ineepiar tvrdi le nkjidt ne

notvn pljči len
Ze eetmaipeJ[n Sieti Iilinaie

aipeJndkvs Vfmetirmmitm eevemi
lawy n jlni Mnnenoty ffickiai
správy e aWnbnées lidenl eWIai
tUake (Ckisvk be} aUinsikl
a%ocky

Frcenwe i Neb tl června
Oeeni naí dabře-- li dnen

dontaU jenne neiřbný dašC

Kenraey JsnťtoMa 2L června
Pnee Jrolet pršelo tank ne

duet CWni Bii deité vvlnvi zapo-
tí bt

Coienabee 2L čertn
Dnešní 4&Zt velanÁ oneni prwiL

Urand Island 2S června
Unant trpM vel sni —m srs

Ulil jsne pikaf d2?2 tned
na ktetfM!né puZL

SkWylertX lrvca
Ouezi stii %Lzi tlni v Cl!

to Ca-- Iřj fcí!- :- t--3 r

Turecka vk lidat tnia dfř- -

la
Standarde ee a Vilne Utesim-faj- e

Ie meký vyInner r 5nkn
pod pornje ntmna kteráž válka

polti tJe Anglkku1 políi ve

škeréko vUva aby
M-'a- ed vil-

ky zdrlcka en v lak ee vyjádřil
le jet jil patě vzdoravnu pro-- d

a t n -

wczbývi akr jinin
nl vilka nb patini
Z Cnlikrnde ee esnanej-- 1

Hektar pala ziewbd Nikše Wt
všeka dpar (7)

RAKOUSKO

ViJůíi 21 června
MinUtr KUr odiaepL

Ine 2učrvnju
V krmjUkick kmaííťík nežen-

ském a llreevtna prvkUWn

bJe stav ebleteni Draotl tmic

nprvalíka pavtí k inUrno-vin- a

bale da CWrvi&ka aby
zabráněn jiaa by 1

1j k n pwvtal

NrMFCKO

ine 2fX červen
V tiké mdě pf tjatvt aikon nakl
naniviee ř9 netnecki ujJwiřeč iradaL PelšU paanravé
odpimli szavřeni tomata m na-c-i

a békecn bonřlivé 4eaty n-- ti

někaUkriU být voláni k poíiJ-k- n

Hlasy fcasopts& o prtsiáat-sk- é

BominacL

Poeax (neodviý) e ttyew
evi : "Jet annl povuv 1 rxXn ý

V 'řvjnéba lnula analý sinkMrt
kui bezibonan ana ki U-~-n b

vynikal i v kofwi t be so- - {

ju-
-

SlaVIK (aeadiUIi "M1
kterýl el nvjméně nni- - ji a aj
béné přitrl stal e k44Un
repnbiiann& tmny prv p
dcnutvi"

Slovam AUKkt sawkrat):
PaltaVkký tn it%i — jak
vkatkn každý dsrý pdwký
vět nai— le lid cWe jj tam ir-l-et

a le rincinnaltký kn%t pa
prrbiÍ Iim kn k

mntirnin rle
di t š#Mprn vili tble is
navrlrnim lirmtla--"

blíkini nl maji eéka kontčkn k

jtí nle nevinve jak ee ta na nMi

KjJ neboť llayee V znan- -

lal ne pknd vine nikly n- -i

svliltnina

altHSle Avatakcs (d%nvkrV
l fc I Lkf ~ 4 V U1 i Úl I

ni činoI není nkvrny n jka
nosní nnce jeet vtlěat í ai(-ad- e

nad výckodettk

ři Yoaa VWauk (kMkr):
llayee a YTVbr zatp4] t tři-l-

nlrnvlne rosamn n snírnd %

CictnsjkTt Uazrrm rfv}
--V

tamta Cenlenin!ntnk rMre ti--

VOttt Sthopnoet fvZ%ímmm a
oprava badán vepniny na fxápe
nirodnL kiay lelean-a- J ko-rsleč- ní

pakladnkčnin ičndy jiri

a pavěatné rev evly
překlneoviny a sninte Uku i

platiartna kuiok kterll wHJi ne
všichni patti v t tkid

řr Icte Kzrt atjcan
fcNenecbi se n&irnX le tcktn
lisyee a Wkeeler jV!! lni
aakrmajte podakínky pwltkklke
adarn"

Ntw Yoan líutiu
klaU U deanakrnlé vSWc nnd
na peralenl llayee mmM nleetat
setra ni sni eviry vy vul4 knndt-dit- a

nejlepha (ery
k-o-

t) n "tik-no-nt

dionkev tiknont ntíni n tiV
naat vškknt dabronaady'

Xi Tana Tniatss (neodv):
"Neodvit vŠkkat ač čkaji nl

la aninnt detokraLMké jon
připraveni dparavau ILkycee

sanle nokiminčňa litoin
a poctivýrk snak od bterébal
saolao očekivati nlnlnKs adnMni

Straci a anaWo dan£ati i svrnbné
opravy

CueaoaTaiSkc i ncudvbda

NanÍna-- e tato
jeet vtlěstvínt retomiy viiia-stvi-m

po)vbn4ka pwladavka
optav ve veřejné správě n vrife--nl

se aodpovédnoeti ndnvinietrnee
Pan llayee jnt ve všesn r tfki
ne ziead opravy ftepary a nkp-noet-i

v adsatnUtrnci rvnýnz lítt-stowo- vi'

Niw Tona UamaLn (neod 11) :

GiT Uayee je dobrý ČWvěk Je-

ká cbaracter jtt bea pon!tvrny

Byl &ím= razttimfvk podia

y ctors

všech HARVESTRU na světě!
1V1 n 5m uíctří rolník nejen obilí nýbrž i řas a peníze

Ji lí ttUtroí knž obili k Tatacfim

břh jest fcpolvhliirý nikdy o nezaope a nczasUví nechť jet obilí v

jakémkoliv utov t #
'

#

PH1STROJ VAZACZ
nlirÁ v2-tc- vvilralaná srní

llarvestru
HNE VÝHODY

pokrtuj jesti tento stroj jakých bysU u jiných marnS hledali a

které! při pějí k ralema pohodlí a tajisti xilU výtelek

ZfcrTCfcTEOZBLTIE SBSVÍicTtl'ředvte ne napřed a vyhnete s itrite obilí řanu a penes
JSe-kDDu-ittf

lidný htroj tMkud jota i řádn6 batrohIAdli

: ELVARD HARVESTER
'

do í 14)

OltláLHA BBEWERY
(O M A ÍI S K Ý V I V O V A 11 !)

nou j ntó ajvaox:so2t "dxicis v

rií fXru$ i s majitel

k

%
4

í

"i- -

í

i

t

-- i

'i
--i
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Velká tlsobfi ncjleribo ležáku vMy pohotové ku
b notřebC mUtaí i pro zásilky na venek

nahoru vi niii mi TlJy utejný

t-- nenai Jelo u žá lného iiuJha

turnocnice k porodu v Omaze
roh 12tá a Harney ul

vedle lékárny Iioedra

Chce li se vám jajko malvaz piva
Jděte do hostince Pivoňková!

tsrroh 7 a Johnson nitce
V OMAHA NEB- -

ČESKť STRAVNÍ DŮM

pouze dva bloky od nádraží
a obslouží váa s ochotou

Cestující zvláště se upozorňují
ze rnimo vsio ftonouit naleznou
tu též spolehli 4 porady zvláate

při vyhledávání pozemka
Franta Pivcřka

hostinský

v v a v ík
Jtiil-)ui- t tytfm of BtaiiiAkii ty

i4 c $ft4 UtM tit i eokf Jratlt I
mm 4a I mrvmm L r pt)U ty f iCf
kratr W M wttlUk
doT5n) JaxAC CtcUAj

Wilbcr Salině Co Neb

[Ivltcnco
Tímto dosvědluji ! jsem

Janem KAStnerem a jeho ienoa
vyrovnal Tom JZattntr

maje tu volné pole činnost} nalk ivfze v ni uyádí některé ů

Cestovatelé

on A II 4

!tvttai v

nejlepií pokrmy 1 nápoje dobré

postel a veškerá pohodlí

BIOSO?I lETEO
Václava Kučnny

Ptejte iwm Ill-mi- n llall

KiíUlníjii etavsicliý Uni I

IIEt:nY DOilLE&CO

Kají bejleptf ncjvetlí y&toba

D0T & STftEVICU

C:i 2tOFcrKhirs

011AHA

všech sUaflcl} % podporován
moudrými a rozumnými zákony
tak velký učinil pokrok že a ob--

divem pohlíží k nm celý svět

Nespočetná jsoq vymoženosti jed--

noho století jakýchž docílil ná
rod tepto pod záštitou svobody

politická i osobní fieobcným
vzděláním volnosti myšlénky
A protQ sylfme památný ten den

prohlášení neod vUlosti a svobo

dy a vdžřní vzpoiaínejjae hrdi- -

n& a vlastencft dob lt% kteří

txt jiiýts siJe rk

L: - I r--i c-- r i

- i v p -- -- - -
A _ - fc V

svojí snshou neúnavnou clí uvo- - noud neucítlla byly v nf Živlové

sti nezměrnou s naaasesin jnltí lepli fiplní malomocní proti ži--i

krve volnost nám vydobyli vila zkaleirým majícím v rukou

Bodii jica Irtt z!iva nebynoaci


