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Pok Zip Nov litů" '
Robbins 86a 1

Kroupa 8437
Koutský 7346
Walker 6710
Do rady okresní znovu zvolen

byl za čtvrtý distrikt Th Hoctor

demokrat a místo W J Kierste-d- a

komisaře z druhého distriktu

kterýž o znovuzvolení na lístku

republikánském se ucházel zvolen

dluhopisy dlažební celkem 12140
hlasů z nichž bylo 9876 pro a

2264 proti Pro dluhopisy kanální
odevídáno celkem 11765 hlasů z

nichž 9399 bylo pro a 2366 proti
Naše Jupiter Lump uhlí

za $550 jest nejlep&fm pro Ta

ření 1 topení Telefon 1238
Hald & Rlce 506 S 16 st
— Povolení k sňatku vyzvedly

sobě t t následující české párky:
Jan Havlínek Colfax Co ) 30

— Zdejší klub pěstitelů drůbe-

že usnesl se pořádati výstavu a

sice položena táž na dny 12 al
17 prosince Očekává se že vy-

staveno bude as 600 kusů různé
drůbeže

— Pro úterní volbu jmenováno

bylo třicet pět zvláštních policistů

bylo to však pouhým jen vyhoze-
ním peněz neboť policejního za-

kročení nebylo nikde zapotřebí
Volba odbyla se tak tichounce že

v okolí leckteré budky volební vy-

padalo to jako by se ani volba ne- -

Prodáváme letos lepit spodní prádlo za ty samé peníze
než-l-i jsme kdy dříve před tím prodávali neboť koupili jsme
téhož mnohem větší zásoby a následkem toho též i za ceny

levnfjíl Značnou čásť zboží tohoto koupili jsme od zcela no-

vých vyrabitelů a nabyli jsme tak mnohých cenných ponauče-

ní jakých jsme ještě ani minulého roku - nevěděli Prodáme
vám teplé rounové podvléčky neb košili za 35c za 50 mnohem

krásnější za 75c pak můžete u nás dostati velmi teplou košili

neb podvléčky z celo-vlněný- m rounem a hedvábím prošívané
a za $100 velmi elegantní těžkou vlněnou3 košili neb '

pod-

vléčky s jemným plyšovým roubem fédyaaoo jedno oble-

čení a není zajisté lepšího v 6mize k nalezení Obrovskou

zásobu rounového vlněného a kašmírového spodního prádla
nejnovější módy vyprodáme běhom zimy za ceny výše udané
Dbáte-l- i zvěděti jak mnoho za své peníze u nás můžete kou-pi- ti

tedy neopomefite k nám přijití a prohlédnouti si krásné
naše teplé spodní prádlo

Z NAŠEHO MĚSTA

— Úterní volba v městě a okre-

su našem dopadla pro stranu re-

publikánskou vítězně neboť zvo-

lena převážná většina kandidátů

republikánských a z lístku tohoto

poraženi pouze čekanci do sněmu

Koutský a Walker jichž jména na

lístku onom každému poctivému

republikánu trnem v boku býti
musela dále kandidát pro úřad

okresního návladníbo Winter a

kandidát pro úřad okresního komi-

saře v druhém distriktu Kierstead

Místo Kputského a Walkera zvo-

leni demokrat Flynn a stříbrařský
republikán Sturgess místo Winte-r- a

zvolen bývalý okresní soudce

Shields a místo Kiersteada zvolen

Connellý — Z celého lístku stát-

ního obdržel v okresu největší vět-

šinu rep kandidát pro úřad škol-dozorc- e

státního a sice 1741 hlas

nej menší pak p Duras kandidát

pro úřad tajemníka státního a to

23 hlasy kandidát guvernérství

Hayward obdržel většinu 797 hla-

sů Hlasování pro guvernéra do- -

padlo v okresu našem následovně:
s"

- Hayward Poynter

Prvá warda 580 698

T7H1ÍI TJHLÍi íTJHLÍIJste vMcbnl sásobent uhlím na přicházejíc! alma? Fak-l- l ne pHJďte ke mni tnim ubli
Jež Jistí uspokoj! kaidlbo tedy 1 Vis Mili Jste kdy Hanna Rgg ubli? Jest za toOO

tuna a Hanna Nut za K60 Jest to za ttroenu to nejlopii unii pro domácnost '

I LEVÍ 715 jižní 13 ulicedtlOStf

stálého výdilku Zaručujeme každému kdo převezme Jednatelství
našich náboženských vlasteneckých t pod obrazů Nemějte žád-

né obavy snad před ztrátou Přihlaste se hned u

0 A 8 SILBEKMASS (W ST PACl MISSESOTA

i„ ift„9 ft (t a i ift ft ia iB

demokrat J P Connelly Čímž ří

zení záležitostí okresních z rukou

republikánských do demokratic

kých přešlo neboť sbor okresních

komisařů sestávati nyní bude ze 3

demokratů a 2 republikánů kdež-

to dosud tomu bylo obráceně

Hoctor znovuzvolen byl většinou

878 hlasů a Connolly zvolen vět-

šinou 35 hlasů — Do školní rady
zvoleni vesmě republikáni Black
Cowie Hayward Irey a TeaL O

úřad odhadčích se republikáni s

demokraty téměř rozdělili neboť

zde v městě zvoleno 5 republikánů
a 4 popokrati V druhé wardě zno
uzvolen popokrat p

' S B Le-tovs-
ky

a v So Omaze v 2 wardě

p FJFraněk —Dluhopisy škol
ní ve prospěch stavby nové vyšší
školy a přestavby několika škol ji
ných poraženy následkem toho

an potřebný počet hlasů— 2 tře

tiny všech odevzdaných hlasů —

pro ně odevzdán nebyl Značný

počet voličů totiž hlasování se zdr
žel a nehlasováno ani pro ani pro
ti Dluhopisy druhé kanální a
dlažební přijaty slušnými většina
mi Číslice ve zprávě naší uve
dené jsou dosud neúřadní neboť
sčítání úřadní teprvé zítra před se

vzato bude

— Nové zásoby zimního prádla
za ceny nejlevnější k dostání u

Chas Steigra na 16té a William
ulici 7x8

— Již v sobotu pořádán bude
sborem Omalských Sokolek v síni

p J Hrocha ples kterýž zajistě
četné návštěvě těšiti se bude Zá

bavy Sokolkami pořádané těší se
zasloužené oblibě a vším právem
čítány jsou mezi ty nejlepší české

zábavy zdejší a proto není divu
že každý rád je navštíví neboť
tak jako tam nepobaví se nikde

jinde Vstupné pro pána s dámou
obnáší pouze 50 centů

— Kouzelník proí Raza příští
neděli večeř poskytne českému
obecenstvu v síni Hrochově ještě
jednu příležitost jeho kouzelné a

záhadné výkony jakož i ony krá-

sné pohyblivé flobrazy viděti

Obrazy tyto byly každým obdi

vovány představujíť živé po-

hyblivé sc$cy z událostí minulé

války na Kubě jakož i bitvou na
moři Nikdo by neměl tentokráte

zůstati doma neboť by toho musil
litovat a to tím více ano vstupné
jest tak nepatrné totiž 10c osoba

dospělá a 5c dítky
JVťí na plat Zvonečková mou-

ka jest přtce jen ze víech nejlepU
Tento úsudek proniil kaldá hospo-

dyni a proto jest i dostán všude tf

— Školní rada v pondělním
svém zasedání rozhodla se otevřití
dvě večerní Školy a sice ve Školách
Leavenworth a Cass a setkají-l- i se
s úspěchem tu prý několik dalších
škol večerních otevřeno bude Plat

učitelským sílám ve školách těchto

ustanoven na to měsíčně

— Dle zprávy městského škol-

dozorce navštěvovány byly veřejné

Školy městské počátkem listopadu
15360 dítkami co bylo více než
obnášela návštěva počátkem listo-

padu roku loňského '

— Tenhle hostinec Havelkův

vedle Creightonova divadla je Čím

dále tím větším magnetem Teď
Rudolf Čepuje též pravé importo-
vané plzefiské jako malvaz To

je krása to je rozkoš ta pěkná
bili čepička! A což ta chuť! Ja-

ko křen! Když jste "r městě"

neopomefite zajít na 'jednu' plzeň-
ského třebá tu velkou a oč že se

budete cítit jako doma 99-t- f

— Wm Cole mrzák bydlící

t čís 2409 sev 20 uL zatčen byl
v pondělí co přechovávač krade-

ných vid a sice na udánf dvou

Šestnáctiletých mladíků J Paltona
a John Meehana kteří pro krádež

zatčeni byli Oba zatčeni shodo-

vali se v tom že prý Colem ku
krádeži sváděni byli a jak králov-

sky za přinášené jim věd platil
seznati nejlépe z toho že za po
slední lup sestávající z vojnicel
rěkolika bičů a bicykle celkem

f 150 jim zaplatil - Za posled-
ní toto ktádež svou dostali hošíci

po 30 dnech vězení

Zrn T'rz

Rosa Stašek Prague ) 28

Anton Rychlý Omaha ) 24

Ajennie Pecha j 19
— Dopisy se zdánlivě českými

nalézají se na poště jak
n2 Uvedeno KdOkOllV je vy
_J Ld "_JXIř _ UIuctili oucu e uyiy
ohlášeny včera Ženské: Hlávka
A Marik M Shánek mrs L

SOUTH OMAHA

WH% ]'
"

- i' i— Úterní volba byla v South
Omaze neobyčejně klidnou a vý
sledek byl také dle toho neboť

volby zúčastnilo se poměrně málo
voličů Registrováno jich bylo
2335 a 132 voličů bylo mimo toho
v den volební zápisníkem měst

ským odpřísáhnuto volby však
zúčastnilo se pouze jen voličů 2858
— 377 méně než registrováno jich
bylo Klesnutí v počtu hlasova- -

vších vysvětlováno jest hlavně tím
že prý ve dvou jatkách pracováno
přes čas tak že dělníci Času ku zú
častnění se volby neměli

Uvědomuji tímto mé příznivce
že jsem nyní zaměstnán v lékárně

pana C M Melcher na rohu 24
a N ulice kde jsem hotov každé
ho vždy s ochotou obsloužit

(i4mi)
'

Henry Staněk

— Práce na stavbě nové radni
ce a stanice policejní pokračuje
rychle ku předu tak že táž ku

přestěhováni úřadoven koncem li

stopadu připravenou prý bude
— Neznámý dlouhoprsťák vlou-

pal se v nocí na úterý do prvého
presbyteriánského kostela a ukrad
nul odtamtud všechno nádobí je
hož při večeřích ve prospěch ko
stela neb pastora pořádaných po
užíváno jest

YSeobecný předsudek
Jest mnoho lidf Jií rozbití zrcadla po- -

vazun za ume znamení smrti 1'řod neja
kým Časem noviny přinesly zvénť že
Jedna ínatha již nabodou zrcadlo spadlo
se roztříštilo s předtuchy že snad člen

néktf rý 1 její rodiny zemře se tak podě
sil že až zeMlela Jest jiných znamení
v živote jež jsou ještě nebezpečnějšími
a Dejvseobecnějíím jest nezdravý žalu-
dek což má za následek nezázivnost
nervosní rozechvění zácpu pálení žáhy
atd A příznaky tyto upomínají trpícího
že nejvy&gf řas se ohrtditi jinak že dny
života jeho jsou sečteny V podobných
případech osvědčil se vždy nejlepélm lé-

tem Hostetteťs Siomach Bitters Pomá
há trávení vzpruži čivy a obnovuje chnť
k jídlu a ninl léku jaký by ho nahradil

O H BREWER CO

pskrskaíel a pájěeratelé kaní
4SMSS sev St uU So Omaba Met)

f-- tf BjamaTeietonCUsoS)

W 6 SLOANE & CO

obchodnici

v ! W 409 411 mv SS ullea
Soulh Omaha

Ab Telefon tM
ZboU se Drodává dl HboaU bufu hotovi

aabna splátky „ 41tí

FRAHKKBLIS8 prodává
9 0 BLUM BtnáurU hovéa dobvtkk
JO0 RLIH8 prod orel a (en mna
i H BUH8 prodávat dob vapf

Ktarýkollv a nich pracní v silaia
svcb sákasaikL

Joseph Bliss

ttO Hew Exekaag BMf

SOUTH OMAHA' - - NEB

TlHMihá adte vinuta aa rftam ánlkln
aařlatalkm MiatS Vaiest oeUviUdáos
-

Triaíesi7uaii4áaí
TrmaL Watnaaa vtaobeeni v Oolfai Cn

tmimt eo Hámi a avtdomlt aial aacaatoa
obakwli krmMar vMi taskd

DO SOTJTH OMAHT
přijede kaldaf až jede se podí
vat aa výstavu aneb vez do

trhá Každý taká má vědět že

TheCourt
ca 26 a 5 ulici

jest easký rtostlnoo Dcjblíže ná-dr- alí

kterýž Jet nejlepiíni českým ho
stiacesa v Bouth Omaze kde obdržíte

ejlepií So Omalaký ležák znamenité'

Khoviay doataíky pravé Eorbelovo
vfae a kooak vidy chutně tikusky a kde
I v awd£U v avlaitaf místnosti s přátely

poteviti mažete

LéimvaUm křesaTaukým Mporofct

„ 1
'

Uri vvřrW nh hfevvniwxn

ten ide k A' P Tohnstonn zúW- -

m„ UtariíFarnam í ťcfiti-- T ' J a
PleS 0WaZSkCh SokOlek I

— Kamaráde tohle Franclovo

pivko to je věru pravý malvaz to
má chuť a říznost jako křen a při

požití' zdá se jako by v člověku

dušička přímo okřála Buď jest
to snad proto že ten jeho Schlitz- -

ův ležák jest tak zvláštní dobroty
anebo ten čtverák Franta drží na
těch svých sudech barometr a ví
akorát při jakém stupni pivo ža

ludku nejlépe lahodí Nu tu jsme

pojď vrazíme tam na jednu c„
"tL

— Zkoste tuna našeho nhh
Washed Nnt je za $350- - Hald
& Rlce 506 So 16 Str Telefon

123$

— Práce na novém nádraží

UP dráhy na 10 a Marcy pokra
čuj rychle ku předu a kopání zá
kladů pro hlavní část budovy
mezi 10 a 9 uL jest již skonČe

no základy pak na straně jižní a

západní jsou již hotovy a v těchto
dnech započne se s kladením zá

kiaaa pro pnstaveK kterýž mezi

9 a 8 ulicí nalézati se bude
Stavba provedena bude z lisova

ných cihel a vápence a bude prý
dráze U P dělati všechnu čest
Nádraží zaujímati bude plné dva
čtverce — od desáté k osmé uL—

délky a budova hlavní zaujímajícf
čtverec od 10 kg budedvoupa
trovou zbytek pak pouze jedno
patrovým V budově hlavní ! na-

lézati se budou čekárny úřadovny
holírna a koupelny v Části druhé

pak budou skladiště pro zava-

zadla stanice expresní a místnost

poštovní Stavba vyžadovati bude
nákladu $500000 a bude prýf do

4 července úplně provedena No
vébo nádraží mimo Union Pacific

použíyati budou Rock Island
Milwaukee Port Arthur Elkhorn
Omaha a Misouri Pacific '

v sobota 12 listopadů
— V pondělí odpoledne přijí

mala rada městská protesty proti
přijetí ordinance kterouž povolo
váno bylo by železniční společno
sti East Omaha Bridge& Terminal
Co kladení tratí v obvodu ohrani
čeném Davenport 14 a 9 ulicí a

důvody podané byly tak ráznými
že rozhodnuto projednání ordi
nance oné až do příštího pondělí
odročili ' '

— Jak se podobá stane se delší
dobu ohlašované prodloužení tratě
Illinois Central dráhy do města
našeho přece jen skutkem Počá-

tkem týdne přijel totiž do Council
Bluffs sbor měřičů kterýž v úterý
do Denisou la odejel aby
odtamtud s vyměřováním tratě
Illinois Central dráhy z Fort

Dodge do Council Bluffs započal
S prací touto hodlají měřiči hoto-

vi býti dříve než sníh napadne
tak aby prý hned časně z iara

kladením tratě započato býti
mohlo

TKÍni J Hrocha
— Jak na jiném místě zprávu o

tom přinášíme otevřeny budou

počínaje pondělkem radou Školní
dvě Školy večerní ve Školách
Leavenworth a Cass a doufáme
že ti z mladých krajanů naších
kteří jazyku anglickému nauČiti
neb ▼ něm zdokonalí ti sechtí pří-
ležitosti této neopomenou a k ná-

vštěvě
'
Školy večerní zapsali sc

dají Do Skoty bude míti přístupu
každý kdož 21' rok stáří nepře-

stoupil a kdož k denní návštěvě

Školy příležitosti nemá Učiti se
bude čtení psaní slabikování

počtům zeměpisu a po případě i

dějepisu a zřízení vládnímu Bu-de- -li

si značnější počet žáků pliti
předmětu jiného bude jim dle
možnosti vyhověno Vyučovatí se
bude od 7:30 do 9:30 a od těch
kdož zapsati se dají očekávati se
bude návštěva co možno neiora- -

videlaější f 1

— Městská rada zasedala včera
večer co výbor sčítací za účelem

přepočítání hlasů" pro dluhopisy
kánilsf dlažební odevzdaných a

tí_1z1L=liZ1íUÍ tLa rrohlílií

Druhá "warda 836 1138
Třetí warda 702 677

Čtvrtá warda 1019 52
Pátá warda' 671 564

Šestá warda! 1204 922
Sedmá warda 761 432
Osmá warda é

'
902 739

Devátá warda 758 481

South Omaha 1144 1555
Venkov 1064 1026

Celkem 9641 8844
Pro ostatní kandidáty státní

hlasu následovně:
Náměstek guvernéra: Murphy

Tep 9487 Gilbert 8669
Sekretář státní: Duras rep

8755 Porter 8732
Auditor: Mattbews rep 9432

Córnell 8606
Pokladník: Mortensen rep

9361 Meserve 8684 '

Školdozorce: Saylor rep 9384

Jackson 7643
Návladní: Jackson rep 9328

Smyth 8806
Komisař veřejných pozemků:
Williams řep 9316 Wolfe 8547
lDo kongresu znovuzvolea posla
lo nynější Dave Mercer a sice ob- -

el týž v okresu našem většinu

(2 hlasů kteráž většinami z dal- -
- SíchXdvou okresů k distiiktu jeho
patřících příslušně ještě zvýšena
bude Pro něho a protivníka jeho
hlasováno následovně:

- V Mercer Hitcboock

Prvá warda 619 667

Druhá warda : 880 - 1106
"Třetí warda 753 647
čtvrtá warda 1046 558

'
Pátá warda '

700 538

Šestá warda l240 ř 858
Sedmá warda 798 389

Osmá warda 92b 742
Devátá warda ' 778 479
South Omaha 1191 1496
Venkov Vs V 1045 1188

Celkem 9970 8768
Volba do sněmu jak výše podo-

tknuto dopadla tím spůsobem že

do senátu zvoleni tří republikáné
Van Dusen Noyes a Crow do

'
sněmovny pak seďm republikáni
Beverly Detwieler Olmsted Cox

Houck Myers a Burman demo-icr- at

Flýnn a stříbrařský republi-

kán Sturgess Koutský a Walker

z lístku republikánského zůstali

mezi všemi čekanci co do počtu

nejposlednějšími
" a " následováni

hned na to Kroupou z lístku
'
Pro jednotlivé če- -

kance do sněmu odevzdáno hlasů
následovní:'

Db senátu:
"Van Dusen' 9519
Noyes 9416
Crow "

9259
jNebla' '

'

%% 8836
Riley 8710

{Smith ViV 8398

%
Do sněmovny: '" ' J

j

Flyn--
-?

0205
Sturgess i 10130
'Beverly V l ' ' "

9483
Detwieler J1 9428

'
Olmsted 939t

ytj-- -
Houck $' 9373
Myers 9 3 36

Barman 9325
Halí 8977
Telker 891a
lícCombs 8903
Roach 8808
Kiddell 8785

Záchvaty trvale vylífeny Záchvaty a st

zmizí po Jednodenoím náiráni Dr
Mine's Oreat Nerve Beatorer Zaiiete sl pro
E200 láhev na zVouSicu Obdržíte Jl zdarma

KUneLtdw31 Arcb Ht PbllKdelphla
Pa UOťKfStf

Hledá se krejčí
tt Fr Vodičky číslo 213 Jižní 13 ulice 3x

Vvnpnrlií dobře zařízen řeznický
V jprOUHIIl obchod v české matlě
stavba WxW osvětlený elektrickým světlem
stroje Jsou hnány ěawillnetu a viechno v
nejlepifm pořádku Příčina prodeje Spatné
zdraví Přihlaste se u T J Libertin Tjaútll
South DaVota DtlSiď

PéknÁ fliriUil IkrofM ařrřvtdě
no 10 akri louky pouze 4 mile od nitata číta-

jícího 1MJ0 obyvatclá čeitl sousedé Ičeiti ob-
chodníci v ničitU předá se velmi lacino aneb
vymění za mistský majetek Hlaste se u

F 3 KAŠPAR ítř
1484 So 13 su Omaha Nsbb

Pekařský dělník S2
do práce Míxto stále a dobrý plat Hlaste se
a a svoooay imb eo 10 st ununa

nmdnl aneb k pronajmutí řeznickýiltt prUUCJ obcbfHl v dobrém českém
městě Obchod jde dobře Příčina prodeje: od-

cestováni Přibláiky dějtež se a Pokroku Zá- -

paan fatii-i-

Vvnmilii levni řeznický obchod v
J UrUlIlt St? řaké osadě v Nebraace

Obchod se dobře vyplácí a Jest dokonale zaří- -
n rroasvs sc za prioinou spatneiio zoravi
Přlhlslkv dějtel se o B ť Jarot ka Howells
Neb Dtl7-tf- )

Hus o j£AHat
Krásný dva litografované obrazy

fifedstavnjfcí české velikány Husa a
Žižku hodící se pro spolkové a veřejné
místnosti jakož i pro rodiny mátne
nyní na skladě Prodáváme je oba po
řl 00 aneb co prémii k Pok Západu z

doplatek ůOc JoKroK padH
Omaha Neb

lasCkaMQa

Střevíce

pro hochy
t k&že s vařicových telatjsou
velmi trvanlivé a nikdy se jf

Budeme Je tento týdea
prodávat! po

C150a0175
Jiné dřtské a chlapecké dobré
telecí střevíce inérovací jaké
Jsme potud prodávali po 800
f2 50 tento týden jsme sní-IU- 1
na-

0175 a 0200
nenaleznete sa tato cenu

takové druhy střevfcfl v ceié
Omaze jako n

J Vm II VMtney
107 jli 16 nllte

titi - a Bfii r t -z iciio a na p o uozs ve v aa

i a wsuwv vifaiiniai

' rPohostinná

H Sin a iůA

na ZOaQul
Vm C21HA KEE3

lest střediskem vlech národních ipolkt
a BejoblibenejajDi caataveníckem rodin-

ným A proí by ne vžd v( v jeho míst-

nosti i zahradě mílo poaeiířt oa dovede
krIJ":Tr™ts obtížit peiiepiíni leiá-ke- atl

Wi'lstail Uiérf vhe druha a
ff ' --

it)
P-- O-a-ha aawU

♦i ro~ —4 s a— tr&eaowt v Jo
t_Jízr 1 ú susLUort a se

Srdečné blahopřání k sflatkn

pana

KARLU ŠIMÁNKOVI $

se slečnou

MARII FUJANOVOU l

odbývanému dně 3 t m b

Tichá Jako spánek klidný
lahodná Jak večer vlídný
libá Jako Jarní květ —

budiž řada Vašich let

PŘEJÍ

FtwliJc Sxoai

Oznámení úmrtí

Víem pfátelftm a známým tímto

oznamujeme že naše milovaná
matka

MA&IE PKUCKáV

zemřela dne 25 HJna 1898 po
7 mésfční nemoci v stáří 66 rok 5

Pohřbena byla na katolickém hřbi-

tove v Howells Neb Nížepsant
vzdáváme vřelé diky všem přáte-
lům a známým kteřf pohřbu se

zúCastnili '
František syn

Marie
Boiinka v dcery
Frantiika

Howilu Nehb7 list 1803

Považueme ta vou poviesost
vzdáti tímto iiHjrřelel&f díky řádu
Nebraaka říslo Z Č B J
dřadnlkQm téhož za rychlé a ne-

odkladné vyplacení úmrtní pod- -

pory po zesnulém bratra Josefovi

''Kompostovb Doporučujeme řád
'
přízni viem krajan&m pojiiténí
hledajícím Jsme v úcté

Jan Kampu Vit Kvmpotl bratří
Annn Kompjtt 1

KmUtin Ktmpo Vtestry
Maří Zvmpft )

Cetk Nebr 8 list 1898
'
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Rozsáhlá
OCK ISLAND

CZ"IX1ÁI1LA
TyprTJe ta velI „Oeé rey výlrt

mi vlak pes] lataím Jlfc éazerrm

_ Výletní káry tyto vyjíždějí z Omahy
Jfe Colorado 8prinsdále txl ar4nlrKSk _

aa klin i 77 "autu TlOOUCICB

)? k ryrhioVíiknm7 K
? j °rfkoTý poníi a saapy la-b-ptí

si afMd káry Adresoju"
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