
' Vi
a II

I d Papírové šípy a šipky tj Muž kterýž
hledá

tři lUlnMllť
I

K+t-?- -

řií 1

1

těchto dnech TeddyKdvŠ v
CtrnA cťit

rnnllrtmf: Mil nějaký bistry i
iinebo teatry?

J)ruhý tramf: Nou Mel Jiom 1 1

18

tále příležitost k slcpScnf tvých poměrů

jest muJrm kterýž jednou docílí svého

dědu Jestliže se mul ten obrátí nacdnou" bratra a!o ten snížil oil
rod a proto jsem se ho odřekl

První tramfii A tím vás vlastně I H

solžilí

Chicago Milvaukee & St Paul R'yDruh} Irampi bel pracovat kt s

s iSwiítovi do mydlárny st
JakobsZbyltínA pJtía obdrží takovou zprávu ohledné pozemků

ležících na této dráze aneb k ní sáhají-cíc- h

že mu přispěje v honbÉ jeho za ItČ-stl- m

a blahobytem Adresa

F A NASH Ocn'l Western Agt 152 i Farnam St

03IAUA NEB

Od í

Je Jistý epolehlivý lék proti
j

HolCHtClll í

I

Hooinvett

proti lfill o diMfl v boj

nřJbije U vylílit se

nin jich přátel celý ro

tu jsem v d ichu k sobě děli

ten 1'okrok přec pravdu míli

Když onehdy Uryaoovu

Teddyho Jsem chválu Čet

tu acatét jsem mimovolně

v nedávnou minulost zpět

a v duchu Jsem k sobfi dČI:

teo 1'okrok přec pravdu měli

Když jsem vid5ljik v kongresu

nyní každý demokrat

podporu ivou Rooseveltovi

v jeho plánech spěchá dát

tu jsem v duchu k sobě dél:

tco Pokrok přec pravdu měli

Když veřejné mínění teď

lávu hlásá Teddymu
co zastanci dobra lidu

nezlomoému pevnýmu

radostí bych vzkřiknout' chtěl:

ten Pokrok přec pravdu mel!

Lid f hrdostí doeíka vidí

Že se v Teddym nezklamal

když důvěru většinou mu

ve posledních volbách dal

pylný je též k vítězství že

zevlech sil svých pomáhal

přeoeíťastný světí tvor

Emanuel Pyiiívor

Malé nedoroiumlnt

'í u Uyólíelitm k 4

Pronikající vlaitnoatl tohoto I

nrímfed ku kteréž pro dou až k

f--1
k lamímu aldlu bolesti a do g

konale vylítl j

Cena 25c a 50c I Cesta k pacifi ililfipl
ta 1

m ~- - m " — ckému pobřeží
ttfcb spiKonltek: A je ta vdova Kélová

kterou ti chcei vzít hezká?

Tábor Sebranka ě 4771 MffiVaňdtek: To je otázka! To si

hezká kdvŽ má -- -t M„!n ahftta křilod orVOO %

rr l! :! mm hodin efi
r Hokolora" věnci kiidui140000

#

Nu to se to zase pěkně
v té Omaze obrací

Češi zase pochodilí

Tniirrii in — - - —

TAImr XbnwkířLÍDa é 13 HOW

f tt I lit til KfiftNIil JírtlV

Kuir TiStok"nul V J Kř)íf klerk
AoVin lovu im cs-ř-

Každý den a na každém veskrzném

vlaku denním lze cestovati k pobřeží

Hlavní tratě Burlington dráhy do Den-

ver Kansas City a Billings Mott tvoří

vynikající Část veskrzných drah k po-

břeží

Pošlete si pro publikace o Kalifor-

nií i jak se tam dostali í ve veskrzných

"turistických spacích vozech 4t

jak a Chlumce sedláci :

Vitou! dostal siíba faru

ale jiný dostal "džáb"
Noíiže Jan Hon é 5 Krlířfl 1'jthla
odbýé r :b6z# Jruh řtrrt Ztvrtek ?!

r a hodin W!er ?e polko4m!tnotti

U IM1 Mo lfl tř K It red Hlám

IM i tr Aoton Torynek Moř V

Tři Jed Koko! v Omaha

OdftTÍ ? pravidelné auhfiz kíloo drahou
tfudu ? Hexl vocer re riiinn ííi
n tAih tt tAřot It Havelka talomoik
kud Klblnířftř lííia Wllllum Ht áíťttníli Ant
Bucb pokiaáijík Jao Yaitnf
Kbor Ilrězda Noré Dobr ř 86 JČI)

inu Celí jsou dost dobří

pro to hlasy odevzdatl

No poěkejtechásko zrádná

tohle sobě zapílem

příjdete-l- í příítě tu vás

přivítáme koitětem

Po brzkém se míru volá

nyoí v Rusku 'stále víc

Japoncftm se vyjasBuje
nad voláním tím jich líc

Vždyťdokazem je to pádným

it teo obr jak se zdá

místo sválo skálopevných

odbvfvéfhfrt knMoa S nd6ll ? míre)
2 h'idodD ? árf]ril Sni ťFddka Anna

OmaíiaDuda úítn)f SUrm EnřHtbalftr ooklad-n- ťt

Marl Vanrat MJfl VDllam tajuinotcc 1REYNOLDSJJ
htor líolclara ř 60 JCI)

City Passenger Agent
odi?áyh&(4 kaMoa druhou ndMI rmí-Hlr- l

v írcxln! íol o hé liod odp VylouZIIÍ
Vinni furniu I4U 11 IMh B

_ mm

fiAnlka Kuř- - fíriKřt tu tem Hnit ťeaU

_

Jih Martba lít pfklaOnlc Anna Toináí
t a k -- i 1 U I lu I i

Slylela jsem že le tvá

sestra vdala
SUlla: Yes vzala st iluloého

muže

Mlat A je prý bohatý!

psellá To zrovna není

Bila: Cože? Vždyť je přec

IV n1 i li nt" KwrKiiir nuH mrv
ií 2LT - ij SssS HostinecOS Julius TreitsciiHo

obcbodnfk ímportovanýHil A domácími

tera Man 1'íchota

hliněné jeo nohy má
#

Podivuhodní Ubkým je dolar

který dává mnohý manžel do ka-

ret ale náramně těžký je tenkterý
dáví své ženě do domácností

Táxr MrtařÍH 922 R N 1

o4b#?iacb6al prnl nedřU ? rnídifil ?okoi- -

V XJ-M-y f
XJ-i-- w w~ — w

0O1 u 3 JIŽni lil itlloo O

Chytali pll koflkf l)b k "4 'k1'1 E'0Ž1 ťi" V

bf]Mdka Jfmfcřafltrna vylou£lla if4MtKa
Marr MoH t)mnk Frantíka Hou-ku-

IIOt"uih li lit poirladol'0 Kraotiíxa
ftřk kanci řka Kaly Vftiiorkí marUť

ŽENA SILNĚJŠÍ JE MUŽE-K- DO TO POPÍRATI MŮŽE? ka Alířl YHUH Tlliťiil ir mriB re
íhfrta reokoT atrií Antonie Van'ttk f--

majetku Mrl Holi Mario rfllyl Ka

Mu
ol Hkar dr lrotjídHP

! WA „I TrS % Í HftMBURSKO-AMERICK- Á LINIE
odhTá f?4 vAitt drak rit mcsxoe Kszdoíi

tiattiTto ndríule celý rok pratldelné mJcii s Kfropoii dron
d(r Hamburku

AroulMiryml loděmi SeJrvchWSÍ Jízda Kw Yorkn

Iodé tMljíždřJi re étrrtek v aolnilu
JOřtfJ nirjír'Ji ii-- r hiiH3„7 tHř lrHo la Bt pokladník V K

Kuocl miinii Htt rííMrwtJetka Ab

ftrp4a felinon Bokaaok Jo Nrnae praoo- -
£IamburikoAnierickí Linie let nelnurM Némeckí Trarii-Atlantiťk-

á Parol 'a
v&itof 5M lodi majících úhrnnou snoanoat 541W8 tun Í8

ffchto KSVliké nímořnl parníky zahrnující 24 dvoulrrul ovýcb páro íoal
7-- v ii!! lati TaV trf i l rirrilfi1( n

rřljia rl fioudar ffu pr Jowf Jlfi
rit Vk rfp ni M Vot

íboř A fit Valík a Vt
OÍalnik-

-
A

bOdMai iapnl v

i'dii KiikilkT TrrS i 1

á a_á a tňdnoii mlíiřat a aloaodt

vUitnlŽáiloi JlniipmeÉnoat Ohledně přeplavu a cen obratle no na

HAMBURG-AMERÍCA- N LINF
_ v ia rlk 1 i V nat

ulro Anna Plfha IííIOKo Ulh St„ tajnm- -
1 nuku ji

I ' U I I

W 5aU?0LO m ViXVVeiAítO t7ril„lrc PraBtOka IJilk im 0 18 ol doaoř- -
I i ft u r w u fit rrialfuil iranM
Ika KdiiI Marr Ktia mana vanirat ecet--

Dl ?'"f aiarja ijibj aiiii iivuii
U&l Warflia f I w r

txiffi a2 pravIdaM m hfirs tHy 4 nedřll
SEVERO-NEMECK- Ý LLOYD

Pravidelná poStovní a paroplavební doprava

Vfi'f i mipiwii Mirrora
a tíL Kíi miIi Ht lHtKiii1r Anna

I Hlína 1701 ho Mtb f t pkladDi e Kr Fek

Baltimore do Brémenvdkrft M HtíiAh nltfnl atrii H lo!k
rnkorí atrií M Tořniii k : lioř majetku I j£j

m i ik wJiimlKh napntrlrh fxi T AMO dolOOOU tun anoannatliTarKam rll Kn am iiimiri ninjiw'7 JÉJ K f UHftjyi

iD Hieler & Ml Mi
Cftawil BrealaHKheln KoIn Hanover FrankfortIlrandřnburrtl'innHSetkař

IÍ kajuta z Baltimore do Brcmcn od $4250 nahoru
parník? maji pouMjlou tHda kajutplj oanaena Jm Jako JI kajuta

''„V nor4 vftaínS ilodovana a falony rMre
"tlubí?%t?rtck oafitlenl ? ?Sech proarioh

pokojakajuinio
j fpr4f?J podáni ímwbI JednaUUs

a crMllMACHER & CO No 7 S Gay St Baltimore Md

13 a Fierce ul( Omaha neb

Hleďme co ten jazykpobleJ
Cbadwíckové vykonal

mnohý bankéř celé jmění

za papíru kus jí dal

A teo případ s Chadwickovou

důrazně k nám mužům volá

že pohledu a jazyku
ženské cikdo neodolá

Muž prý silné stvoření je

jež ovládá celý svět

ale ženská ta ho "zbítne '

jak dokáží tady hned

Ženský pohled ženský jazyk

teo víc v sobě síly má

nežli muŽjeaž svojí sílou

tuze rád se vychloubá

vymění s vámi nový ručně zhoto

vený koňsky postroj za starý
H CLAUSENIUS & CO 95 Dearboro St Chicago lil

aneb Jejich záatupcl v zamlHavltlrt ni aneb nim doolíia I Rtarikir
▼lebo drubu rlif na rnce vmi


