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kusu épics t nsjlfpšlho drátu a iuosam4 lůlka Morgan

Wright aneb jiné gumové duté r4íy první tři ly
Osu béit v lůlku vtloleftém IH klstitmi ih šlovými kulíksini Lůž

ka šlapací kliky Jsou neHimtn4 spojena a nemohou s uvolnili Jízdou —

Toto zařízení jest pstentov4no a musí býti znalci viděno aby došlo

t4!eJitého oceněni
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lest velikou vvmoísnostl 7i ojf

"Humber blfM:kn vtoru nejlepšl jakosti

IUt Trap) aneb pryžcová točící se

kovové pokryty jsou emailem (enamel)
vzezření Spojky a jiné částky jsou

ráfů šlapadel sedla ald obnáší váha

neslýchané nízkou cenu za jakou dřioe

jest saruka Na splátky neprodává

Čejných iey klech stoitfcvá šlapc klika a mnoha části však pří Mtvwood

jest jediným prutem ocele Ol fi do 1U pro'nt řiesttázl a bicykly Jest

následkem toho že šlapací kliky s uvolni ve svých apojsách aneb konečné
i ulomí Při Jiných kolech uvolftnjl se vždy nechť jakkoliv piln k

nim dohlíží a Šrouby přitabajt což při Maywood jest úplnou nemolnosll
an celá klika Jest v jednotě

Jl{ j{ — jput dle tak tvanébo

kaleiy Hnací kolečka jsou 1 nejlepll kůmé ocele ] (osmách— nejkratll
28 palců nejdelsl 57 palců Hychlost otáčení (tíear) fl- -7a dle přáni

I'řcdní vidlin jsou přímo nezničitelnými zhotoveny jsouce t pružné
ocele ateráž dává potřebnou při Jízdě pružnost

Prildla isoii iednoduclia snadno upraviteina a dali se nasaditl aby

trčely dolu neb nahoru dle přání Kdo si přeje tomu posloužíme táhnu-

tými tak zvanými "rams born" držadly
Sedla (iilliam P fc i Ileading aneb kterékoliv jiné sedlo první

třídy

Šlapadla čili pedály buď kovová

v lůžkách kuličkových
LhlťdnOKl — Veškeré časti

lodávaiicl kolu úblednosti a lesklého
niklované

Váha "— Podle druhu a váhy
27 až 30 liber
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řpwtila rnihmlnýml Nejinak Jl
n IsM v m4ií stříbra J# t t&nf

demokratické strany v konruti
mM'( n lom fa vílíma strany i

( frr nsobrnsiené rfnf stříbra
liru pro ff nffnf miny nalf

V im vlak spatřuji ft I ktH
kol prssí ftta ťlsvslan la kipf
neodvratnou il4iu strast rtsjn
rř)mm ftitrlkii nýbrl I molni

épln laiíkmttf ťiii4fj( totil
Mil hf demokratická konvent- -

r4ro lni stranu tu stflhrafAm itsll
'bila rošti bychom pak vlastn d

trfty stflbMhM hlf Jk irtá
w tvrifl Ul f4U v frsfiA t

{tíh ti k A KUvrtf Unk I (in by
H"ilMii byli dm'kfl5 ktfl jo
proti inthfxlnocchf MÍf miny

trtny té a strana dcmkrtti k4 by
k !! na rifpatrný tumk f)t
chybn4 in II ílilři4 v Iktof4Inl

kol#jl J strana p(t!itírk4 kl

r41 by n4ldktn roitrlky té na

Ji h a v několika t4tub a m 1

i na i4vll ivítéíitl mohla Jslikul
vík jk fíoiio m4rn tu stranu

střfbraftkou stranu p"'itlílí k(n

bylo by pak ja ot4ikofi kdy-

by ln tiomfk Imokrati ký v

no s řil splynut a strana ta " skuro

stoletém písolnl ktřél po vřlii- -

ni neblahých n4lodku pro zemi

mélo opadla by úplni v zapome
nutí

Ai přd mésícem vydáno bylo 1

Vasbioftoiifi b'lo pft#ihiti vsp- -

fflolhi k tomu aby drmokrtiik4
strana prohlásil s v yro
dobrou a pevnou měnu a od té doby
utržili stHbrari demokratičtí v rfiz

uých státech neočekávané porářky
Kslednč zejména ve státu Michigan

Vzdor tomu vii-m'- i vlak poud zdají

se'býti střlbraři ve výhodé a ji-- t do

sud otázkou zdali [odaří s prci
dentu a jeho iřfvrzcncQm zamezili

prohlášení konvence v zájmu stříbra

Cákli se jim to podart doufají nepo

chybně že spíle bude udržení a oži

vení strany demokratické v bu

doucností možno když nebudou ji
tlžiti těžké stříbrné podešvy Však

musí býtr patrným že nalézá se stra-

na ta mezi Sc-yllo- a Clurybdon
neboť stane-l- i se po náhledu presi

denta a jeho stoupenců vypuzena

bude velká část demokrata střibrař

ských do strany populisiické a buď

jak boď zbyde pouze jen malý

vrak s drubdy slavné strany demo

kratičké Ovládne-l- i pak následkem

toho strana střlbrařa na jihu pozby-de-l- i

strana demokratická oporu kte

rouž nalézala v celistvém jihu pak
lze očekávati že blíží se dny úplného

jejího zaniknutí

Truchlili nebude pro ni nikdo

jenž skutečně dbá o blaho země

— W J Cully zaměstnaný ve

velkoobchodě Kirkendal Jones Ji

Co přisel ve čtvrtek k večeru

vážnému úrazu Jel totiž elevatorem

a prvého do druhého poschodf při

tom viak učinil chybný krok

střemhlav do přízemku se srltil a v

bezvědomí ležeti tam zůstal Byl

dopraven domů kdež prohlídkou
lékařskou zjištěno že utrpěl vážných

poraneBÍ vnitřních

— Člen komise obecných prací p
F Kašpar sděluje nám že co se v

jakýchkoliv ''zasvěcených kruzích"
tvrdl o jeho poměru k mayoru
Broatchovi aneb o tom jaké mtU v

komisi obecných prací zaujme po 1

červenci jsou pouhé bezpudstatné
doměnky Pravdou je že p mayor
nemá v lásce nikoho s komise a eUi

ve věcech úřadnlch na n Kašpara
obrací častěji než na druhé není to

proto že by měl jeho v lásce více

ale že druhé členy mi méně Kdo
bude novým členem po 1 červenci a

jak povinnosti mayor rozdělí to
nikdo neví a do té doby je jeéte
dlouho a kdo ví jak se věci utváří
Jedno ale jest 1ito že totiž p Ka

špar jest tyt komisařství nad ulicemi

jelikož nemůže vyhovětl ani jednomu
a deseti kteří od něho požadují prá
ci kteréž není a jestli i mayor zba
ví jej té povinoostibude mu lo velič

vítanm

nim Otnsf d M Ifl Is a Hviy
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rftf fisi 'fateUtf mrl ípnjsný(nl

:t4iy a AjinUksot lila pildiilt b

#pr4 rozhlídnutu ltll hl% f 4tfií
ijmi tytan4nl iraty d i

té ilnby dokud rtot diplomstirknil

ijiílii ftpb t # ih st nivukn

"jHJrhf MiMi4fy v i4tJit0 té ivij
muté skntef nf spr4ným jt a 1 h
kutené awsřickího lili

fant pořnlxin byla nin smlntiva

nitvh-ti-á řneil zeměmi tírul t I7'A

ale I pfotukul pffUpstnf ř 117

OIlMiretn státním láláno jftt iru- -

nl roititki rta ť" z4k)4 lé 1

itjsb i sitii-n- l byli tajným (uilsm
vo]-n- k ým cl v přtmém odoru
in nim smluy l protokolu just tis-lx- -f

v oIwmi nsléiá $ utinovení í
občanům americkým dontitl m'tl

slyšunl veřejného přel mnidem ob-

čanským Je jim znčnl obžaloby a

předu sdíleno být! muífo poskytnu
ta jim ťýti musí příležitost k opatřn
nl si obhájce i své Ikft a že ozn4mena

jim býti musí jmetia svědků jž pro

ti ním svědčili budou A všem

témto podmínkám úfady španělský
rni při posledním soudu dost4no ne-

bylo Mimo toho pak ještě jiné

íiody kteréž náležitě objasněny býti

musí než Sbíjené Státy námitky své

proti proveden! rozsudku odvolají
Hlavně zjištěno býti musí byl li

arnik "Competitor" válečnou lodí

španělskou chycen na vysokém moři

či ve vzdálenosti do tři mil od břehu

kubánských — Byl li parník tajat
na vysokém moři tu porušeno Spa
nělskem zněuí smlouvy a byl-l- i chy

cen v pruhu irimiiovcm tu zase

soudní procedura se zajatci neirov
návala se s ustanovením posledního

protokolu Dále dokázáno býti mu-

sí zda Meton odsouzený to občan

americký dopaden byl skutečně se

zbraní v rukou zda zúčastněn byl ve

spiknutí proti vláié španělské zda

mravné či hmotně povstalce skutečně

podporoval a konečně zda tento

novinář jedoucí na KuSu za tim

účelem aby (l)ridskému časopisu

jednomu o pravém stavu věci věrné

zprávy podával skuteůnó byl filibu-stre-

proti vládě španělské se vy

pravivším
Dosud jisto jest pouze tolik že

zakročení vlády naší úplně k odlože-

ní popravy postačilo a tím zároveň

Španělsko ránu se strany naši na

něho namířenou odvrátilo Výměna
listin diplomatickýchvyžádá si ně

kolika týdnů času a rozhodnutí za-

jisté že a napjetlm očekáváno bude

Celá ta příhoda má pro náa tu dobrou

stránkuje ňpanélsko přivedeno bylo
k poznanlze nemoze popravovau 00

'čany americké bez razného protestu
se strany nasf dle své libo volu a te
konečně ospalá administrace Cleve-Unlov- a

vyburcována byl se spánku
a záležitostí kubánských blíže

ei musela

Doufejme že v dřívější ospaloat
svo l neupadne dříve dokud piav
občanů našich na Kubó plně neea

jistila a dokud o svobodu vlasti své

Lojující Kubánce sa moc válčící ne

uznala

V BufTato III oloupena ve
1 _ l_ i l L -

clvriea o poicunacD utimii usus

a $11000 a pokladny uloupeno

Lupiči byli dva a loupež spáchána
kdvž kasír samoten v bance se na

lézal

V Newport Ky odsouzen byl

ve čtvrtek porotou k smrti pro v a

sem Hcott Jackson kterýž se za

vražděni Pearl Bryanové o čem

svého času správu jsme přinesli
obžalován byl

Potřeby poskytovaní 8 každým bicyklem poskytnuta jest kožená
schránka na nástrojů obsahující větrnou pumpu francouzský klič a

Mavvvood není nový a nevyzkoušený bicykl BčRera minulých tří
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Jako ku přikládá w N#W # (#
různé samostatné dmokrathk4
koAveftv l Ifm éčelsm t odbý-Vtl-

Příčinou Uto horlivosti tohoto

sporu v třn samé jlt4ika
atřlbrtřk4 Demokraté ods l4m
holdovali různým flnaněnlm tp
rimsntům llfi#l ta doby Jaasona

byli rozhodnými odpůrci e4'odnlho
banku bt ohledu na upl4ni
Jaho ftlrř4f zničili J) a a ním

též blahobyt ktsrf onu dobu přml-ck4i- l

uvrhli isml n4Mkm rot-řo#n- l

finntti( iUf jr ifulnnl

{Hihrtojf tolnl ! hof"xl4Nk4 kri

š Un4 Jtk mivo4 konalo jiih
Kntnioiclivl v dol4 l!u litjntohi
v4lkt jioa Jfiti mnoil tř o

nfcí oMijfc( m rotl {rnírni
)ifistlhov!ci Tilo pionéři ddjil
mjl jt ítí v ro!li ! v letťh
pvít4lýcl) Ji'tll mřll botové --

nit bfikokj nvřdíli ťlili tí-t- r

badoo flttit £0 Db 'iS ob
jno 5 tí-nt- ů n doltr

Kdjl n 41 edketn občnké vilky
avrfetu byl iui do nřm(fnjch
dluhft g kdyl opttrným s uvédomi-tý- m

říienlrn repaUHkinft oíly
Dti finanční jiorařry lejitti a livřr
nii doma i ta hranicemi nrftuUti

bjli to opět demokrati ktef( koti

oem let Ícden4tych poiali otfanati

tikladnfm kamenem úvěru témž

poíali poiadovati taplaceoí dlaho
ďlabtm úpita ieleň4ky a kladli

tiklady pro ttrana telenilnickoa

Když neidařito únitf jejich

tehdy počali opít koncem let

edmdeft4tých borliti pro stříbro a

neuntivali v horleni tom Kdykoliv

vytkytla te otixka tato v koogreaa
zn4mo jeit le demokraté al na

malé výminky hlasovali vidy pro
nehodnoceni měny naií tavedenl

neobraezenó ralby stříbra a vypu-

lení tak měny tlaté
Nechť činili tak ponte jen proto

že strana republikánski se zdarem

a úspěchem řídila finance temě a

dovedla v poměrně kritké dobň

nejen posta? i ti je na pflda pevnou
a diti temi měnu jejíž každý dolar

byl tak dobrý jako každý jiný do-

lar nýbrž během třiceti let ttoen-íil- a

dluh n4rodní se 3000 milionft

dolarů na 600 miliona a každoroční

břímé ůrokft se 150 miliona na 20

milionů nechť byla to pouhá vi
šeň opoMÍLÍ kteri chce a poža

duje vždy opak toho co strana

druhá aneb nechť bylo to cokoliv

jiného dějiny svědčí o tom že

chtěla demokratická strana v ohle-

dá finančním právě tak jako v oble- -

do celním vždy jen to co muselo

by vésti temi k sáhabě

Před několika měsíci podobalo
e že v budoucí národní konvenci

demokratické potvrzen bude směr

finanční kterým se demokratická

stran v kongresu od konce let

sedmdesátých řídila a že přijato
bude rothodné prohlášení v tájmu
anehodnocení měny natí v sájmu
neobmeseného ražení stříbra v po--

měm 16 ku 1 a tím vypusenf měny
alaté a opanování měny stříbrné

Viak tu president a jiní vftdcovó

demokratičtí postřehli nebezpečí
v kterém se strana ocitla Setnali

ie stojí v s třío otázce tak sávažné

jaké stála vstříc r 1460 Tehdy

jednalo se o otázku otroctví a stra-

na demokratická rozdělena byla ve

dvé — jednu frakcí kteráž chtěla
udrželi nejen otroctví ta každou

cena nýbrž i právo k iířenf téhož

do nově tvořících se státu kdežto

frakce drahá demokracie severní

byla volna trplti otroctví ? sta--

roků vyrobeno bylo těchto strojů přes 6000 a dostalo se jim tudíž zevrubné

zkoušky od jezdců každého druhu Jezdcové skušení i nezkušení téžoí i

lehcí na cestách rovných i kopčitých zkusili toto kolo zevrubně a přesvěd-
čili se že jest to nejlepšl kolo na evčtě pro každodenní potřebu kolo

kteréž lze používali na nejhorsleh cestácb aniž by musel stále je správo
vati Zřízení jeho jeat tak jednoduchým a jeho hlavní a nejdůležitějšl
součástě tak silnými že možnost polámání obmezena jest na míru nejméně
možnou

Bicykl tento prodáváme sa

nikdy dobrý bicykl prodáván nebyl Jest to cena tovární a sice 13500
však každý objednavatel musl zaplatili dopravu t Chicaga kdež je přímo
v továrně objednáváme Za bezpečnou dopravu ručíme a jestli by kdo po
obdržení shledal že bhykl není tak jak jej popisujeme tedy peníze vrá
tíme S každým bicyklem vystavena
me nýbrž v každém případů požadujetu botové napřed vsak jak svrchu
uvedeno když by nebylo vAe jak v popisu udáváme vrátíme peníze a kolo
vezmem nazpět

Pokrok Vi]mlit
OllltsJlfl IV lila

Každý kdo naším prostřednictvím bicykl
objednává nechť nexapomene zodpovídali
laskavé následující otázky:

Když Múwm ticykl

1

2

Má to býti kolo pro mužského nebo pro ženskou?
Jakou má výšku těla (neb délku nohavic)'
Jaká má býti rychlost otáčení? Bude sepoužívati bievkv na rn3

vině aneb na místech kopčitých? Iíychlost oiáčení (gear) jest 04 al 72
4 Jaké obruče si přeje objednávatel? Zdali neudá jaké budeme

tím že dává přednost oněm x továrny Morgan tfcWright "quick
repair"

5 Jaki držadla obyčejná aneb
8 Jaká sedla (iilliam P fc F

vatel voli tedy budeme vyrozumívat
11 í II II- - III: lil_l 4

"jums llorn?"
ansb Ileadinj Nebude-l- i ohlmlnA
že přeje si prvnějAf

4 nt Hiapauia um pvuaij yimi irapj aneu pryzcova (gumová)

IW Všechny objednávky nechť jsou laskavě adresovány jednoduše
POKKOK ZAfADfJ OMAHA NKIUt

Rukopisy Knilodvoraký a Zclonoliorský
NejtUtrii bdmicU památky (tki% vyili nakl 7Ut Západu
K nim připoj" jest fotolitografický snímek čtyř stran původnícL

rukopisů a provází je vysvětlivky o původu nálezu a sporu o iich rrs
vost a důkladná přednáška o Jich kulturním významu kterou měl Hn
25 května '90 v síni Těl Jed Sokol v Chicago p J A Olivenus

Bakitar ukraajt 4sl-Sj- W uytT Mtmtkt alhwtat a alMkri
Rakepis EralHÍamky - Zswj a aia v4t „4 _
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