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ttlHlIlllltlMIIIIIItlIltlIlllIttaaaffaafaaiMiiitiaPolltlikA iltuice v MUsourl Spolkový tnltordemokrat Stone

uvttojnil ouvtoný liti k Folkoví

v němí uveřejňuje jednint tajntf

Nule

joteph W Folk je irovni ta-

kovým poctivcem jako oni

kleti pod láltiiou červeného
W lntfri IWlfor Mletou rl

loolcrpuca mcil bood

ery kterému tél on Stone byl
Mottot MShow ror'

"Ukal ml ! všeobecní tni
klila plili s k Kutnm sby na ně

láktřně stlllrli On pod bílým
mé hetlo tuissouriké a skutečně

přítomen a kde so lolk láváni
podporovali společnost MAlleo

Cook and liuttkr" kdyl oni bu
praporem rtlormy rhca uchránili
itát straně demokratické která
ho po h let cneulívá a okrádá

(lifťtc-- U na dlouho lvu 1)(1 h

i:i)i:iiWiiSS UNO l! po ránu mmiU) ií(l

žitnouEdelweiSS a Pivo i
Po chulnd večeři pak to no wnls
není mul sklonku pčnlvelto i:i)i:LWiiSS $
1'lrjtn v v5i'( h lioRthii-trl- i pn KdoiwrlM ftltnil Mimo iiUvni ►kiwi u

Hcliounliofcnova piva tak rv Kduíwolim nrJU-pMh- to piva na K(tpnit 9
HENRY HOIILFF roh 26 a Icavcnworth ul Ornátu Neb %

Yflkoohclioil plvuin h kotnlkoii y
JOH K MNkTIi: oriiKlnl rcMiiJirl rroUvaft f-- g

dou podporovali jeho Obo stra

kdyby nebyl lid mícho slitu uk
loquliilivnfm pltravým měl by

jil dnes demokratický kandidát

guvcrncrttvl Joseph -- W Tolk
ny ukopaly válečnou sekeru i
dnp ruku v rtico kráčí pod prapo-
rem reformy celi kumpinio k vo- -

' tvoleoluk lté jako sám Icddy
k Itooscvelt Vil Um tu severu ebnímu osudí r olk na obviněni

p neodpověděl a kdyl Stone Jme

noval ty mezi nimil úmluva se

počltsja v to i spolehlivé republi-

kánské Časopisy fako chicigiki
Tribuna nebo Pokrok Západu
maže snadno tak řvuný relormá- -

k

Vrrj i1nJM draví a apoko-jsnoi- t

mohou patřičně býti Uk

jmenovány — obě dvě jsou neroz-

lučné Dra Petra Uoboko starý
vyzkoušený bylinný lék čin! vás

Šťastnými lim !o vás činí zdravý-
mi Není to lékárnický lék Mistul

jednatelé Hoboka je prodávají
Pište dr Petru Fahrneyovi ua-1- 14

Iloyne ave Chicago III

děla neodvážil so ani jediný toho

popliti Nyní po ramenou lích
tnr nn l mh (kim t lín nrOhlňtl na kterých vypálil znamení bood- - Pro stůl r---w — -

p

tm kKrmnMm Ubitími npTO- -

u a korrupce Šplhá se tento po
akvroénou hvězdu oa nebi kor-tupt- ot

politiky misBourské ale
krytec ku křeslu guvernerskému
Že mají od něj předem zajiSiěnoti
budoucnost všichni bůdleři kteří

pro něj dřevce lámou je jisto

kdyl to vezmete po missoursku a
i

Duttler náčelník politických

n feknete: "bnow me poznaie
že celý ten slavný politický svatý

JqMa aejmazanější šarlatán jaký

y kdy do politické arény vstoupil
11- - ProC? Vy také na mno voláte:

Indiána jak se nazývají hrdloře

nvlfi&lní lerinntclé v tomto okresu a sou-tední-

uzcml k raHtupovflní a ohlnfto
vrtní starého obchodního domu rnlofo-nlh- o

tm nollrfníin flnuníním řrtkludň
Blužnó 21 týdnč výlohnml ku předu
kntM pondělí bankovní poukázkou
pídno % úřadovny Kfifi a kočárek no

opatří bude 11 toho třebri postavení
italó Adrmai Ulew Bros & Co JJept
A Monon Dldg Chicago III 5x0

zové demokratické organisace
městské lůzy která o volbách s

revolvery v rukou a prstenci narr show nie a ja vam 6 raaosii una- -

TI kdož dovedou oceniti výborný stolní nápoj
oblíbí si zajisté na5o "GOLD TOP" lahvové pivo

Jest lehké perlíc! se a řízné a jako jest zdravé jest i

chutné Vyrobeno jest z ncjlepSího chmele vybrané-
ho ječmene a čisté vody—neníť v n£m ani jediné přísa-

dy jež by byla Škodlivá neb nezdravá Není to laciné

pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno z nejlepSích
a ti kteříž je jednou okusili stali se řádnými našimi

zákazníky
Dodává se v bednách a sice v lahvích kvarto-

vých neb paintových Objednejte si u svého obchod

nika aneb telefonem— Tel Omaha 1542' So Omaha 8

JETTER BREIING CO vaří a iabTíjí YfUorné píto

SOUTH OMAHA NEB

kotníkách udržuje demokratickou

většinu dostal se {pomocí Folko

vou z obžaloby ven a nyní ze sa

Zl ze K (omuio prouiasicui umní

důkazy které aui sám pan Folk
nedovede a nemůže po přít i

Onbylsi:ea do jisté míry je
metlou politických boodlerft v St
Louisů mnohé z nich dostal do

mé vděčnosti přispěl řiooo do

Folková kampanoiho fondu Hned

na to jeden z jeho Indiánů střelil
t 1 L Z —

po republikánském písaři v regiKriminálu aie zaruvtu muuuc z
W #1 I — ? I strační místnosti St Louisů aicn prea knmmaiem zacnraau

a zastřelil vedle stojícího občana
pomocí technických chyb v OD2a- -

Nejpovedeněji Kocourkov spá
chali demokraté když jim repu

joue a veueui uuuu íc uy o

ně styděl právníček právě z koleje

vyšlý On dostal za mříže ty

zloděje pro které neničí iádnou
blikánské a sluSaé demokratické

listy vyčetly buttlerovskou tisícov

ku To prý jim dal Duttler propuireuu biu iy nicn mu iuh

AMESÁŘ

ČESKÝCH SPOLKŮ

OMAHA
Tábor Ncbraska í 4771 MWA

odbfrá uvé pravidelní chfiífl ktMou prvou %

tfett itFndu v mSnicl t mm hodin retet
f HokoloTfi' Vullcl konNul J Kr4zd
o rodil Kr 1'fichota bankéř Jolin Chlnbordd
klorlí Chim Hmrkovwký urfiodef J Kohout
vnitřní mtráíjos Kruplfka vookorní itráž
Kr llalHÍkn

ťo1p Sokolkr TjrS i 1

o&hfri tré chfit lodoou mftiÍDÍ! a aloe
kaXdou čtvrtou ndMl v din) MetxnvA Přod-odkyo-

Anna UhleboMd 13 ul mí
dUiufodifkyn Ktnllle Ohloborád 15 ft Will urn
ul UJouinlco Mario Vaíálf ím JI ! ul
úíotnlca Anna Hviiílnit ím}ll li) ul poklad-
nice Krnllka liiik l!í JI 13 ni (Joxor-krnf- i

Jotlo MsUíJka vbor majetku Frantl-i- k
Kunci Mary Kan Mario Vantrat účet-

ní rfbot Maria l)olJ n Anna Rrodlt

Tábor NcbraNKká Lípa L 181 YIOYÍ

odbívé ichfir kadou 2 nortřll 4 ítrrtok v
rníwcl v itinl p J W Hrocha Konl Jo V

KaUpnr rnlMikoniiul V J KrnJM klerk
A nton Suchí SM Ba tOlh Mnkř A K

Norík

ÍMe Jan Han í 5 Rytířfi ťythla
odbfá tvé wMz druh a ítrt řtrrUfk v

míicl v 8 hodin refer re (polkové rnUtnoitl
_ n i - i i f í tr l 11 A ff„IL

to aby pomohl hnit republikánům
vodu na mlýn Ale ale hoši proč

jste ty peníze brali když jste vě

děli:

sloužit! k dosaženi vysokých po-

litických aspirací ty Šikovně za-

chránil a dnes mezi nimi verbuje

halapartníky pro svou kampafl

Každý boodler je á zastané zlo-

dějem nechť je to pak demokrat
Či reoublikán a pan Toseph W

i že peníze pocházejí od Člo

věka který vaíím kandidátem gu-

vernérství byl prohlášen zlodějem
který vede dnes v Missotue

guerily politických Jcssíe Jameso
Folk začal proti nim křižácké ta-

žení na nátlak veřejného mínění

irAvi lftri£istvf stalo e veřeintfm Yungft?
% Že je to politický triek repu

Muž kterýž
hledá

stále příležitost k zlepSení svých pomžrfl

jest mužem kterýž jednou docílí svého

áčelu Jestliže se muž ten obrátí na

Chicago Milvaukea & St Paul R'y

obdrží takovou zprávu ohledně pozemka

ležících na této dráze aneb k ní sáhají-

cích že mu přispěje v honbě jeho za ště-

stím a blahobytem Adresa

F A NASH Ocri'1 Western Agt 1524 Farnam St

OMAHA NEB

a úplatky po tisícovkách brány u

i bára v hospodách On nezačal blikána kterým bylo dokázáno t roKOiovno tdiiui jvnncior ivnu iiidim -

fu Mál Hn 1(1 Htf K U Krd Hlámaže panu Folkoví nezáleží na tom

od koho peníze do jeho fondu

plynou a je s tím zcela spokojen

když bude zvolen za peníze těch

nejhorSích hrdlořeza proti nimž

před nedávnem hřímal

Konečně celé to reformátorství

páně Folkovo nebylo poctivé od

od samého začátkn Vezměme si

je pronásledovati o své vlastni

ójmé ale když nejen časopisyale
samo obecenstvo volalo po zakro-

čení proti zlodějům kteří neruše

ní kradli a kradou již po 36 let co

demokratická strana má vládu v

rukou Joe Folk byl prosté
do-nuce- n

státí se reformátorem a této

příležitosti dovedl znamenité vyu
žitkovati pro sebe započav chytře
stavětí základy své politické bii

doucoosti jež se nese dále než ke

guvernérství missourskému

Když pronásledování boodlera

bylo v plném proudtra lid jásal
slávu distriktnímu návladnímu

et louiskému bral to rytíř Joe
u 1 I

tíbi Ho 14 8tr„ Anton Turynek M oř V

Podp Hokol Tjrí é 1

udbrí §ré chfiitA drakrit mínín kaidou
I nd6ll a 3 pondfill r móilcl v itnl Moťorě
Onloroenlr:bfiřeodbfé šit 1 nodill ▼ října
pnllfltn!:hfb0laeioll vdubnn a Čtvrtletní
i lndnu a (irunu Ptminna Vrunk MroJt--

23:if Ho 19 lt BildtopřfldKSda JIM 1'lťba JWIO

HoHt taj PmrTlchfHITHo l4HtoCtnlk
íjr Kvnr im Ho li Ht pokladník V V

Konci UM Bo 13 Htr tfvot majetku Anif

Kirpán rtlmon Uokaiiek Jo NAmoc prapo-rnín- ik

tíalt flondar vp pr J Dobror-nU- f
náífllnlk J V Kašpar vfp náe Ant

VaíAk rovlnornl ríbnr Ant IT Novák JV
Kalpar dozore Jo Jindra

Těl Jed Hokol v Omaha

odbri vépravldelni auhliza katdoo druhou
třdu v mÍHliiI wofnr vo i rriiltnoctl 22M

Ho I3th Ht Kturoata K Karotka tajomnlk
Kud KlhltiKr IKI3 Wllllam Ht díotuík Ant
tiuchf pokladník Jan HuUfiif

Hbor Jlrř-zd- u Noré íhtbj t 80 JÍ I)
odbá §véwMo kaXdou 3 nedill r mímcl re
II hod odp r Národní utni ťřndNndka Anna
Duda óítnlo Mario Knenltbalnr poklad-
nice Marie Vanirat MIH Wllllam tajemnice
Vllh iiartol HJ Poploton Ave

Hbor ItoIdHlava í 00 JČI)
nhévá ufhtim Wiiídoii druhon nndMI v mř(cl

za příklad samotné zvoleni jeho
za distriktoího návladního Volby

děly se ve znamení revolveru a

nože refublikáné nebylí u voleb-

ního' osudí jisti životy a marně

dovolávali se ochrany policie proti

1

Indiánům Časopisy obou stran

Velké snížení cenprohlásily a uznaly že se děly

podvody a přece prohlášen za
II J kin II rlA n líni 1 I

DIPDIIU VBCII1 lll UWIUi twisi zvolena Joseph W Folk Jeho
tnávia mečem reformy na vSe

republikánský opponent podal

proti volbě kontest žádaje aby

— i
straoy A dopadlo to zrovna tak

povídá to staré české přísloví
malé zloděje věší a velké pou Wabash dráze

i„í itatbv nívStžvníkftm domova na prodej každé úterý v

štějí Nčkolik obětních beránka

r jsrooui tini o tnm iiki uup iouo
pfediodka A nnKrítJřl přndMwlka Vlncl íor-má-

1444 So 19 Ht námMka Jonntn Ort

tajemnice Frantllka Čao"klI4 MurthaUt
dtotnla Ant Mach ÍZ' Ho IK St„ poklad
nice Merle llďan X a Wllllam uldoxorkyrii
Jofa Jnlen vjbor malntkii Kkiořliia Honák
Marie Hudeček ťrantláka ťeok

Tábor Mrrta lín 022 JI N A

odbývá cbfo!l prrnl nedíll t wlWcl ▼eokoi-i- ké

lnl KřndHedka Mary Moll mláto
ufedHeeka JomifaHlárne ry(tfoulláiři)di-di- f

liL nnlikl talnmnlíB Kateř na Vole

položeno na oltář rozhněvané ju
sticie a ti velcí kozlové opatrně
zachráněni technickými chybami

září a n října Poloviční jízdné (více $200) za okružní cestu do

vSech míst v Indíaně v Ohio a Kentucky
18 50 St Louis a nazpět na prodej každý den kromfi svátku a sobotykterých se pan Josef W Folk do

pustil oboviká IW HovtH 8 Ht mikladnlco Merit
Ilriiflr kancn uoroia iii:n mař™
k uii fřihtl vnitfni itrá Marie l'é

Tehdy v kuráži hřměl veliký
tix 80 St Louis a nazp&t na prociej icazay aen

12715 líuífalo Niagara Falls neb Toronto a nazpět na prodej

iiiA6 den
chota venkovní etráí llarhora Hrabf tí-
hot fíialetkn Anna liráxda Kiant rclck areformátor v soudních síních a na

tribunách řečnických proti kor
j2fso Detroit a nazpět na prodej každý den

Joetfa Btejnkai npoi lexar ur u boiu
OOI7TXX OMAHA

Háj Palma Yítózství L 50 WC
ruotní klice Allen Cook a Uuttler

20oo Chicago a nazpět (jedna cesta pres ar na proaej
která terrorizuje stát když mu ale

bylo v tajných konferencích pre mwiofveí bod odp ▼ tníntnoHl p Ultonra
Mlv demokratickým: dáno na

každý den

Platné na dlouho a zastávky dovoleny v St Lonis na

VŠECHNY lístky

Jízdní řád našich rjcliloylakft

naiUag ul arl)oraacK a netajná
Anna Vinch Ke„lf

VocáeektaJ tffl Ho SI tt Marie VomáAk

nobudnictii Hemle ftiám6k DrtvodCit S"rant
srozuměnou že jeho politické ka

rieře udělá ee krátký konec sáhne

soud nařídil úřední přepočítání
hlasů a znovuotevření ballotfi S

nejvyŠším soudem - demokralic

kým s demokratickou administra-

cí státní a celou legislaturou v

rukou demokrata nemusel se pan
Folk báti onoho přepočítání hla-

sů jestli si byl jist že byl poctivě
zvolen A víte co udělal tento

veliký reformátor?
Sám před soudem ze všech sil

hájil své zájmy a zmohl to že ne-

bylo dovoleno osudí znovu otevřít

hlasy nestranně přepočítat!
Proč?

Ú9u4k udělej si každý sám já

podám pouze jakousi "rekapitulaci

pro ty kteřf oa mne volají znovu:

"showme'
I Za distriktního návladního

byl J W Folk zvolen pomocí

nejboršího elementu a volebními

podvody
a Donucen byv vystoupit! proti

boodlerom opatrně vyhnul se od-

souzeni každého kdo by mu mohl

býti v budoucnosti dobrým
3 Hlásal reformu a prohlašo-

val za zloděje tytéž lidi oimiž

dnes na jednom lístku běží

4 Bere tisíce od nejhorŠích
živla v politice

Brámek v6tkyn rrance Bárta rntrwt
etrátt HartKira-Iialtnn- r venkornt etrájr#
bor maletku francae UnUj Klonora KbeHli na některého všemocného bosse „ ak Cti aahorui

nroikribované tím mašiny naše Mario Kerana f Plij 9:00 več 8J20 ráno
Vyj 7:45 dop 6:30 večer] Omaha

fmineil Bluf f 8si lišák cestičku v "technických" Přij 8:45 več 8:00 ráno

Vyj 0:15 ráno 7:45 več
Vyj 9:00 dop 7:45 večer

Přii 7'%i večer 7:00 ránoI00TSKÍ i" Stanice svět 1DB JAN ffchybách jimiž byli zachráněni ti

oejvětlí darebáci před kriminálem
Vyj 9:00 ráno 7:30 večvýst St Louis

Přij 7:50 večeř 7J15 ránoj
A nvnf slylte vy seveřanékteř

Tvtn vlakv íezdí každý den
stále vidíte kolem hlavy Folkový

glorioiu svatosti:

Oni dva darebácíCook-- a Allen

'
český lékař

V SOUTH OMAHA NED

Úřadovna v Ulnftgow Bločku na 21 ul

pokoj čía 4

tffadnl bodlnyi Od 9 do 12 bod dop
Od í do 5 bod odp
Od 7 do 8 hod vefrr

Telefon v úřadovně 142

Telefon v obydli aog

které před nedávnem prohlašoval

Din losech W Folk za kořen vše

— — —t m

rorarnej tento řas s oním Jlnch flrah

Wabash dopravuje všechny cestující a Čekuje zavazadla na svou

vlastni stanici u hlavního vchodu světového výstaviště Pomněte

co to znamenáš rychlý čas úsporu jízdného po zvláštní káře a roz

košnou cestu tak že nejste znavenidříve než vstoupit na výstaviště

Pro krásnou brožurku světové výstavy a všechny infor-

mace dopište si pod adresou

HARRY E WOORES Cen Agt Pass Dept OMAHA NEB

ho ela ve státu dostali nominace

na témže lístku v lehož čele Etoi

Folk a sice dostali ji přímo pomo

cí a vhvem samotněno ťoua


