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Well humbug je jíl starou
u této strany ibranf
leč letos před výpraskem
nt ten je nctichráol

Ten Clivlaadii sice pomoh

kdys do Milého domu

voliči víak s humbugem
je letos pollou k hromu

Ubóhj Parker

Tu rina na rinti
co hrom dopadá
nadarmo nižádnou

Watson nezadá
#

Parker není prý spokojen s ve

4) W

Dobrou trvanlivou a laci-
nou ObUV koupíte odením kampaně a proto se ujal

llojl Slované v líto teml

pffc ta jeSte tnají
i v jích řadách maoil krtci
ivoroost poJrývaif

Jo to evIiStnl - byť myíléoka
cbo lepil byla
lu ne proti ní hncJ ntjJc
hrobafň vždy síla

kteH sice oa vlastence
velké sobfc hrají
co nevyjde t jejich mozků
to v Sak utloukají
V tom spočívá pro náš

kmen rde
věru málo tíchy
Že hrobaři našli se jen
mezí námi Čechy

Bůh je napraví Snad přec

přijdou
Časem ku poznání
že v stavění víc je zásluh
□elli ve bourání

Základy jsou položeny
nuže stavte dále
□a společné dobré věci

ke Slovanstva chvále

Snad poznají hrobařit!

přece svoji vinu
a s ochotou též podají
ruce svoje k Činu

Aby všichni Slované zde

spojili se v jeden sbor
toho by se dočkat! přál

Emanuel PyšiŠvor
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a

vrchního velitelství sám
m Mál I

U ií
v Čísx 236 jižní 13 ul

Bursiáni kteří dosud
velkou kuráž měli

nyní křičí na Bryana:
"pomoz Samueli!"

Teče hold jim voda do bot
to div Žádný není
leč Bryan sotva s pomoci svou
dneska něco zrněni

Divně Bryan s tou pomoci svou
k Parkerovi spěchá
on ku předu ale osel

pod ním zpátky jechá

Dnes západní demokraté
ti nechtějí více

za svým vůdcem slepě jiti
tam do Wall ulice

I

kde mií hojno zásobený obchod obuví
Jak pro dámy tak I pro pányadftl Přá-

ním Jeho Je aby každý kdo u nřhoobuv
koupi byl úplufi spokojen a proto pro-
dává Jen tu nejlep&í obuv za ceny levné

A teď v hedkvójru u

Wall ulice

stojí Parker u munice

a kanóny láduje
Rockefeller a ta chasa

nád svým kandidátem jásá
a z něho se raduje

Ale je to marná práce
- bude bit jak kdys u Hradce
bit byl velikánský rek

pan generál Benedek

Je to pro Kuropatkina těžká

Nnvstivto Hol 4—

jí
Mladý ipekulant

{:épráce když musí bojovati proti
londýnským "expertům

' a japon-

ským generálům
'X

Když někteří kandidáti výhra
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jou tu lid pak prohrává po celou

dobu jich úřadování

1SIO MORE BLTJE-MONDAY-S

SWlFPs PRIDE

SOAP

Qood in hard
water and good

in soft water
Mado by SWIFT & COMPANY

#

Z manlelskiho ráje
'Takový muž jako jsi ty vy'

I
razila ze sebe moderní Eva hně
vivě "nezasluhuje mít ženu'
"To je pravda má drahá '

Starý páni Co pak budeš dělat
chladně odvětil moderní Adam s tou blinou chlapečku?
"Často isem se divil co jsem li Dlimyi Prodám ji fádř poví

dal Že má stopa cenu J8oo a jávlastně spáchal že mě potkalo
takové neštěstí'' pořřebuju peníze

Chceš lí překonat! neštěstí tu Silou vlastního přesvědčení
I přesvědčíme jinémusíš užiti proti němu lepší zbra-

ně nežli je zoufalství
Swlftovo Prido mýdlo Jest nejlepftím mýdlem Jakíhož lze ku praní prádla a

"Kdo nalezl Ženu nalezl dobrou
# —

Záulsllvj

"Mr Kadeřábek zítra nepřijdu

Sctřto svého prádla— nikoliv obalftvvěc" pravil kdysi moudrý Šala

Zvláštuf telegramy šípS

Z Wtstony Neb

£de jest náhled že vohča'

českých síla

vrženabude pro našeho

Pospíšili
Z Frague:

Dobrým mužem to je pravda
je náš Cyril Svoboda
že však patří k špatné Straně
to je pro oíj nehoda

Z Humboldt Neb

Aj kdo by to byl řek'
že ve volebních dnech
aus dem Herrn Watzke

vyloupne se Čech ""

Z Wahoo Neb
To populistům
bude jistě drahý
že zamítnuli
Vlasáka z Prahy

Z Linwood Neb
Tohle byly pěkné díky
co v konvencí dostal
za své služby dlouholeté
od demo Džou Dostál

Ze Schuyler Neb
V tom Colíax okresu
to se to zapítá
teď již demo flintu

házejí do žita
Z Lincoln) Neb
Voličům med kol

úst mazat
všechno slibovat jim v tvář
v tom je mistr převeliký
náš pan Bergé vodičkář

Ze South Omaky
Naše město je "n um ber one'
ate to nás mrzí nejvíc
že ho dosud ještě hýždí
tolik skébských řtčnic

mouo a jemu musíme věřit neboť
on byl jedním z nejzkušenéjších

"- í do práce musím jít na pohřeb
své tchýně" manželů kteří kdy na světě žili 1 Mok"John gratuluji vám vy jste Rekordy rozvodních soudů naši

přece jen šťástný člověk Já če doby však nasvědčují že ženy
aneb mužové se od doby Šalamou-

novy museli bodně změnit V

kám na podobnou příležitost už

13 roků a ještě jsem se jí ne

dočkal"
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ralrnf dika$r
Ostřil: Ten Putička musí být

JihW Malý
český

kapitiloě pod paotoflem

i NaU a lfč pli iKrahulík: A proč tak myslíte?
Ostřit: Um jeho kluk už je

808 Hlckory d!„ Omihi =tři roky starý a ještě nenosí kal-

hoty :-
-

Cesta5 Krajaoé kteří potřebují tri oby S
s dlí eooru nabmiti snob pokoj =
= nové rylepltl necbtf Jnn io t&í dft p jřrrrTTmTTm#

Opatruj lUchtit
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s věrou oa oono se ooratl nobot mi 5
s v oboru tom víceletou 112 zkuto s i na světovous fiost 86tí g
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NOHTH-WESTE- RN DRÁHA

zkrácení času

zlepšená obsluha

Denní chicagský zvláStoí vlak vyjíždí
v 7JW ráno mfito v 700 ráno ý toni
doba přijíždí do Chicaga
Denní St Paul Knpli expreisni vlak

vyjíždí v 710 ráno mfato itM J toul
dobo přljíídí do Ht 1'aol-ST- pU

Číí 3 Overland limited do Chicaga v
7'43 večer má spací vozy poaze Daleko

rychleji jede na západ % Chicaga do

Omaby
North Weatern to mftže uhniti

Grovcr Cleveland stále ještě
Parkerovi pomáhá — do politic-
kého hrobu

#

Když se dva perou třetí se
měje Tím třetím je ve Wiscon-sin- u

demokratický kandidát
ale naposledy smát te

přece nebude

Aj musí to být věru

pro demo těžké časy
Že podvrženým listem

již chtějí chytat blasy
#

člověk je sám svým vlastním

zlodějem když v lenosti tráví čas

ELEGANTNÍ PULLMANOVY SPACÍ VOZY

SEDADLOVÉ VOZY (SEDADLAjZ DARMÁ)
JÍDELNÍ VOZY (JÍDLA DLE LÍSTKU)

Výletní lístky nyní na prodej
Krásná výletní brožurka obsahující úplnou informaci

pohledy na budovy atd a mapa St Louisů poBleJse 01 po-
žádání zdarma

11 C TOWNSEND
General PaMenger anďTicket 'Agent 8t Ixuii

TOM li U O II ES Trav Pan Agt ¥ F QODFREV PT A

OMAHA NEB

Bella: Už ti nabídnul brabě X

svou ruku?

Stella Dosud ne Jeho ex
Mgststá tfaflOTna: 1401-- 3 rarnam Dl

Předplaťte se na Pokrok

pouze $1 rocné
perti nejsou dosud botoví s pro
hlídkou íádrovýcb koěb
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