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ne sivederíiii svobodné ražby siří
hra a přece nvjen } hliuvul budou
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ptul cukr nevyrábějí tdy zablou-
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kťří dvtuíui a podílníci v

tiaiich tovúrnách na řepový cukr

proti Ilryjtiovi ? prohlásili poněvafi

vřdí že o lporuje jejich prftroysl

ledy aí se tu stala mylka v tom
dají? Za jtkým cíK-- Ly nu jl

Mužské ])o1zinuií a zimníUryan pracovat aly ujukuiíl ty

kteřf jej co vjkoiuviiťle iátt l na "oslazení" Mimo to máme domácí

' profesor)" kteří také tu a tam stojíoa platformu přij iliy Tojťatoří am- -i W Vbbih mi mm mm j aifKf aHnnB
Sek který pan Uryan a jeho tMtiioci fn jH ř Y fl NU K H N r
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že ořlíek tento cbovú pouze to utři

brné jadérko které v lieviilildočiu

v řadách demo popo-stříbrnc- h a

tudíž doufám že kde jaký "poctivý"
Čech e nalézá bude jimi pro pana

Dryana vyšťourán Ti "ostatní" pak
budou stát na stráži a čekat na oka-

mžik kdy počne ta "poctivá'' strana

Spoj Státy berubsidovat

Kxpublikáii zpravodaj

Hryan by měl býli zvolen tu sv-
edší fsrmářj by asi sotva při pnnice
děkovali ()v6 Icftrn

Zastaviv se na několik krátkých
hodin v Topeka abych ve stanu

republikánského státního výboru
so pozeptal do kterých okresu
mám nejprvé zajeti seznámil jsem
ae zde se sekretářem líristonein

jen! českého občanstva v Kansasu

velice si váží a ke svým přátel ftm

českým čítá hlavně pana Kučeru
váženého pokladníka okrem Kepu-bli- c

jemuž jsem také nesl od p
Hristona srdečný pozdrav

tiuvcrnér Moirill nalézaje sena
cestě do svého domova Hiawathy
provázel mne ai do Ht Joe kdež
bez meškání přece lnul jsem a uhá
něl rychlíkem do okresu Marshall
Okresní ústřední výbor uspořádal
zde první schůzi ve školní budově
blízko Irving a zde dostalo ha mi

první příležitosti obr&ceti nevěřící

Šavly ve věřící Pavly Školní ha-

dova byla jako když nabije i ně-

které dámy byly přítomny a do
mnívám se že slova má nebyla

Btavu před ol voličstva co 16 ku

představováno jest a ďlou tu je]ich

komedii kraje a íe dofeUDu li pan

líryan příležitost je vyloupnout že

pak oplývat bude bbhobyt'tu— kdo?

1'odziinnl a zimní zásobu pro rok 180U máme již připravenou Hta

nových viorko mužských oblekft a podzimních a zimních svrchníkft Vý-

běr mužských cbhpeckých a dětských módních oblekft které nikdy ne-

předčil žádný jiný krám v Americe Parádníci kteří vždy nosí obleky
délanó na zakázka učiní dobře když hi prohlédnou výtečné obleky a

Bvrchníky které prodávají Hayden Uros nyní za $10 $1200 $15 00
$18 a $20 — a zajisté řhledajf tu se podobají právě oblekům které
může zhotovil nejlepří krejčí ve městě Omaha a čítal by vám dvakrát
tolik za ty airé obleky

My mime na skladó nejlepří výbtr mužských podzimních a zim-

ních oblaka v Americe z $375 $125 $5 $0-5- 0 $7-5- ft $9

Majitel Ktříbrníbo dolu — a nřkolik

tSch politických veličin a p I5ryneru

Na politických potulkách
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? cele kteří pak by přiuutíli iban- -

krotžlý národ aby ho klané! L

atřlbrnčmu teleti" j-- ž by nělo ke

vSeraa hodooty SO ctft na dalara

rřiblédai-ra- e li blíže a pt a udlni
"Jest nutno předevííin podívali

se do Kansas" pravili mojí pol-

itičtí přáttlé a jel jsem tedy do to-

hoto státu kvetoucích slunečnic a

jakým Rpftwobem ta která tran vede

argumenty rauHWne přijít k zaví rku

že fakta předklúlaua n&m stranou

rorovnejte kterýkoliv tento oblek

neb svrchní!: h obleky neb Kvrcliníky

jiných ol)i Ixuift za které ony čítají o

ki až 5 více

OBLEKY PRO

kdysi kvetoucího populimnu který hlasem volajícího na pouřti nao ak

vřak pomalu nyní odkvětá usýchá
' nalezla ohlasu v mnohém srdci

zrovna lakoty žluté slunečnice na i ského farmáře jak mi později
pro zdravou rnhia jou nťzvratil-ln-

8 že pouze óírtlico htoti-tik- y inluvi

bylo řečenoaamv za Hfbe 1'řítoinné měřítko úrodných rolích Kansasu
Měl jsem to potěšení seznáraitiAvšak rarška ten popolismua mávýmřny jeat založ-n- o na zdrát ém

základů a uznáno každým národům ŠKOLÁKYpřece jen tuhý Život zrovna jako se osobné se všemi přičinlivými
ten ruský bodlák a dá to ještě kou- -' farmáři vfikolními a i s vůdci poza to zac jtHt vládou ciiíl vydáno
stk řádné práce nežli bude vyple- - palistiekého hnutí mezi Čechy a

měněn ze srdcí a myslí Kansaské-- sice a pp Smrčkem starším i mlad- -

ho farmářstva Také mezi českfm film o nichž se domnívám že dříve

Za "c í5c $125 $1 50
17? 2 50 350 4 00 a $500
velmi vkusné zhotovené co ne týká
střihu a vkudu za které muaíte všude

datit jednou tolik

-
I

přičinlivým farmářstíem nalezl po- - či později octnou se také v naňcm

pulismiis dosti vyznavačů ale po-- : táboře poněvadž jak jsem poznal
malu odpadávají mnozí od bludné- - mají oba dosti zdravého rjzumo
ho tohoto učení neboC zdravý který jest vsak nyní zakalen jtííbr
rozum jim káže aby odvrátili se ným humbugem

Druhá schoze určena blízko IVe- -od strany která stát uvedla jen do

Obleky pro chlapce a mladíky v stáří od 12 do 10 rokft nejnovější a

nejlepří střih prodáváme nyní za $375 150 5 0 050 750 850
$1) a $10

ledmá návštěva do ništ ho oděvního oddč'ení přesvědčí vá-- žo mámo

největAÍ a výběr oděvů za nejnižší možné ceny
Jakoukoliv změnu učiníme na obleku zdarma

ípatné pověsti a zkazila jeho kre-

dit
Následkem tešťastného poohy- -

men do tak zvané 1'ečenkovy iko-l- y

Škola tato nese jmono sv dle

velice v&Žené rodiny usazeié již
dlouho v této krajině Upomínkabedí většiny voličů která na stoleo

guvernérský posadila známého Leo-- na rodina tuto bude mi 'idy mi

velinga a zvolila většina zástupců lou neboť nalezl jsem v rl tu

do legislatury sej vou staročeskou milou pohostinnost
v Kansasu pociťují ještě dnes Ka-[- a co více nalezl jsem vní i výbor--

i Mil 1MÚ i) íinlnnriffiír

pitál zde uložený se z ohromné Kdyi potřebujme střevíce navštivte Hayden Hros Koupíte je mnohem
levněji nežli kdekoliv jinde

profi tdy bourat to co jeat dobré

pro náí a Mínit na pochybný základ?

Máme peněí v zemi Joat a to stříbr-

ných zlatých a papírových a jedná
ae více o prostředek kterak Je uvénti

v občh aby neležaly ladem Pro

středek ten ZHjiHté nalezne fpráva

repablikániiká která nejen Že dovede

oventi v obíh ony
1 lem ležící dola-

ry nýbrž ovede v činnont í veiikeré

továrny a průmyslové závody kde

dřlník obdrží dolary ať již zlaté neb

stříbrné ala jitě poctivé Všemu

pro co strana republikmaká ne v

platformě své prohlásila tomu zajitté

dontojí Ona st vytkla bájili zájmy

obchodníka farmáře dělníka továr

nika i boháče Oni dopřeje každé

mu to co mu patr! a k čemu ca zá-

kladě avó přičinlivou! a přirozeného

vývoje oprávněn jest Ona chce m't

blahobyt který cajiÁťuje budoucnost

národa a který každému jednotlivci

vítaným jest Ona zaručuje nám

zdravou měnu měna takovou kterou

veíkeřl národové a nimi! Spojené

Státy obchodně ae stýkají uznati

musí za takou za jakou doma brána

Ieet
Ona pak zaručaje nám úvěr

něho! se ten nejbohatAf národ

obejiti nemAŽe Mimo to chrání

závody průmyslové před cizí soutěží

t při tom ovsem i dí lníka před laci

noa práci cizozemskou stanjíc ae

takto o jeho zaměstnání Máme ve

Ženské přkné zapínací polobotky v čía 2 až 4
A mají cenu 1150 až 2 po KnQ

ti

né hudebníky ve st-ré- pánovi
dobrého zpěváka a terým jsem
zanotoval si duetto Kebýti po-

vinností která mne volala dále byl

bych ztrávil zde ailerád ještě je-

den den Leč plátno musel

jsem ae rozbočiti a avěřiti

ae ochraně pá5 Sedláčkově který

jest v Jlremer všestranným uměl-

cem réstqcť nejen umění malíř-

ské dekornl i stavitelské (vysta- -

většiny stahuje a farmář prBmy
slník vfibeo kdokoli ocítiv m v

tísni nalezne velmi těžko kde vy-

půjčili si nějaké peníze i na nej-lep- ší

jistotu
Státní republikánský výbor inaží

se proto ze všech sil aby smyl
se slátá skvrnu populiamu a navři
til mu bývalou dobrou pověst vel

Atnskó žluté Dongola poloMky mají cenu $ 125
♦I-60l-

oso
Trepky pro dívky a přeskou kM

ZliltA aitavti'
ff " K'v "'mJ 700

Iiu2k0 pf kne tervené střevíce 26o
Mužské pěkné žluté střevíce

" 2 25
1'ěkné zapínací střevíce tro hochw' i'k

ký o republikánským vítězstvím v

i:iři :- -' ím zařídit nekné levistéi

tirnUm povinmtli kaldého oUann} 'ale sám j
ředitelem režisérem a

prvním derceu českých ochotníkanhy přičinil íe k tomuto víliztvi

' "0

Haydon Bros Omaha Neb
Roh 10 a Dodgo ul

IW Venkovní olbérateIé učiní dobře když ai doplSoa v řeči Jakékoliv
zmíněné firmě o obrovský katalog oděvní

ntboC tpoiíod v tom osobni pro-

spěch kaUWtft jednotlivce aby ka
Umnějlcn- - ti ochotou nevsedni

pomák" mi zastavili noční vlak

po kcrm j"em n potulkách svýchpitál do itdlu byl přivddín a m
oiltud eunuzooan inko pomdiiti $ spén! dále do okresu Hepnblio

lnslritutinl Holert Hftžička„


