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Přestupní listina

Bylo to třetí neděli v měsíci
Id T? bodlo aíř PladBUda Kar fláalaaauf Cičikaru aby obě lato města měla npine zoravi a odstraňuje vlechny zárodky chorob

Též i zdraví lidé by míli používali tohoto páau který je chrání
koliv místa od druhého V dolníIUN NOrnara atl mlaUiplwU Jn: 'atrrllka

své zásobárny obilin a potravin co únoru roku ty o- - když nái hrdina části veké mapy jtou menší mapy lby nedostali nemoci a taktéž učiní je silnými

ře léky Je lo lék vskutku

chvályhodný Já tím a rodina
nemohli bychom býlí doma bez

DČIio Doufám že bůh prodlouží
vám život tak abyste mohl po

nových držav strýce Sama: Fili
pin Hawaii Porto Hico atd 1

oejblíže Tito čínští (armeh
krátké době i pomocí ruského ka

pilálu který jim byl ochotně po

tohoto vypravování řádní naloživ
tvé objemné břitko mladou vepřo-vinko- u

a knedlíky ie zelím (tak
á"t r Ir a

lUDy uovnez poaroDne mapy

ipn n uunrik at i taj a omi jtia Ilavltua
lnN it pokladník Vio JaiHitn
lili Allwrt kt
ČÍU XIII ík Lf t Hcafortk Re4

irood Ce„ Blan
wlhf t (ufcíta kaťtiiu drubuu Biwttll f mtaiil
Pradtaila Káral H'uk mlatnpfada V4 lav
Plaluma tajamnlk Hnnr' Jadllka dCalilt
Ant Kolral pokladník Jaa Kotvil

Číslo XIT Ladinir Eláwl
T TniHMikla W U

Chcete 11 no zkusit vystřihněte loto a zašlete 1 Vaši adresou na

MW Y011K SPECIALTY CO

52 W 18th St New York
tkytováo učinili veliký úspěch i prý jej tomu někdy maminka jeho ižni Afriky a severovýchodníkračovat! ve tvé dobré práci v
úroda jejich te dováží do Charbi Cíny o kterouž ae nyní celý světulevování trpícím lidem"
nu po řekách Sungari Nonoi na

na uuiaku naučila) ustrojiv se

svátečně a prohrabav te v haldě

dopiiů c nichž vytáhl jakousi li
zajímá následkem právě vypuknuDra Petra Hoboko je význačně a ihned obdržíte pái 1 vysvětlením ak te ho používá Tato výhoda

33—

vší války mezi Huškem a Japan
skem Po obdrženi 35c na poštov

domácí prostředek Zajiiťuje i

zjednává pevné zdtaví Je neoce potrvá jen několik dni a proto
velikých dopravních lodích jež I

lomu účelu byly Ruskem zbudo

vány né zašle mapu tuto na kteroukoliv lii&tu jťiíitó cIiiom!nudným v nesuizlcli Jest 10
Před válkou ledním t nejvíce

stinu ubíral se za dosti pěkného
zimního odpoledne do schůze
Měl něco přet míli celty a ježto
káry v tu Hranu zrovna nejezdily
bylo tudíž našemu hrdinovi capali

adresu E L Lomsx GP& TAkrvečistitel který vyčifiťuje touJak líni é XT Ilnnklni Mina vlivu požívajících Cíflanů byl jistý Union Pacific Railroad OmahaodM vt ara (ohka kJd driib n4uk v h ttavu tělesni a běh krve urychluje
T"™? T nowrain naii rrana jut Hhnnka "Typhoon Taie který náležel Neb j- c-ii njnuipmoa jua nup4ua UJ Ji Napravuje zvtivacl ústroje a při

vádí ledviny a játra v pravou je
důvěrným rádcům míttokrále pěkní pělky a jelikož te blížilo kuParda Boi l Ropklna Mlnn ířtnlkJao

Alexeje ve viecb věcech týkajících druhá hod již kdy tchůze počíná m Solidní stříbropiiiuiii rraaa Hni
Robraika ( XTL t Omaha Xeb jich čionoit Dra Petra Hoboko

te správy proviocie TyphoondMvé avá trblM katdl první IKrl v maatf e přet tto let staré Je dobou musel trochu natáhnout! Velel
do líní valní jii bratry naplněné

valní J
Sani tak parní a trval

vltttl Uíkt prav!
atHbrnnl Jtwt iarurno ta
podrll avoa krtanoa atrlbr--

W Hrooba Vřadí 1 u--W Taie byl zcela obyčejný kuli — skulené a osvědčené Není naUjamnlk a 'atnlk Jakní) Maral Hlt a U

CÍ'"4""' MrW eor Hk prottý dilofk který lěice pracoval upocen probrav te tl k tajemniprodtj u lékárníků ala od ivlíít oiid narva po CI7 vaa li vnt
Mutaka Bab daraakt a Of- l-kovi potřásl tnu rukou táhl dopokud bylo Mandžursko pod Čín krrtfm clfarnlliam aaoro--nich jednatelů v kaidé otadě
luivajicím praná ani viatkou vládou Kdyl vlak Rutko kapty podal mu "přeitupnf littiÍ1 XTUL Bratří STra

v Drrwo4 Wl ftmat
a najiapaím a mano-atmlka- m

onatraBtni
uatanovenýcb O dilii podrob-
nosti piite na: Dr Peter Fahr nu ' prý ničeho ti více oeviíroa- -

jvollllalnaaladallolařadnlkri pfadaoda Jaa
je iel od bratra k bratru ty

plni drahokamr aarluint a
npravan Nic laullbo a
praktllaljllko aaaaultnuto
doaud aa ta eaau ttr£a

aiiaMiirwiana rrana Hinaor ta
Íiifwr Kačka Mat Hnbumll Joaífnk Bok

zítkalo Port Arthur nadelel

příznivý okamžik pro Tjphoon
Taie Ruaové potřebovali mnoho

pracovních tilkuttavbědokůtvrzí

oey 1 13-11- 4 bo Hoyne Ave
každému opít po delli ableéaoéToaa KMlkd prtvoMI Jaa Iron valtlal Chicago Hlt Ion aa a aletantnlm mil- -trál Jmi Joalřak mkoval atrii ttlnla rukou trdečoí potřásl Sin byliMajbrtL anfatnl vfboř Ván Novák Jnaal ala nau aimaafDi řatla-- a

aipraaaníivf lohfkam O O D ubudov atd v krátce Typhooota vakvajl il tkoro plna bratrů (byloť uvá

Nízké

ceny
na

západ

I vřaadou volat aroklldkv Dlad aaolarvmaaia é mm renaii acnaaa
kaádei druboa aadáll v maaUil Zahrady Nvéta

Bud II ttt aaaltno obadalvkon dámaděni nových úředníků ten den) a
rlěaf nfm 1mrm tUlm bodtaliy po--Úrodná půda východního Oreaonu a lnu nimirovM eimai vmm wmmmm

erMaal rflohv Zdarna )dny hodlaný obWaahlngionu rodí v hojném mnolatví předteda ae ckyilal jíl zahájili
ichůzi kdyl v tom k nalemu hrLouis Bořka drti kdo koupi nb prtýlá fml+rj rnív nejvétlí dokonaloatl každé obilí Ctwikii BRMifl aQ ammmnw
dinovi přistoupí tajemník a praví:trávu telenlnu a ovoce mírného

Během března a dubna
budou v platnosti velmi
nizkó ceny pro osadní-

ky na západ:
$2500 do San Franciska a

Loh Angelem
$2500 do Portland Tacoma

a Hcattle

$2250 do Spokane
$2000 do Butto Helena a

Salt Lake City
$175 do Illg Ilorn Basin

Wyomlng
Souhlasní nízké ceny do ata

jiných míst

Brožurky zašlou ae poštou oa po-

žádáni zdarma obsahující vše o níz-

kých cenách a denní turistické do-

praví 3 114

J B REYNOLDS

City Paasenger Agent

1502 Farnam St Omaha

Taie ta atal malým kontraktorem

dodávajícím dělníky pro Rutko
Tak Taie rotil finančně lak obrov

tky ie dnet jeti několikanásob-
ným milionářem a jedním t mužů
požívajících největll vážností v

Mandžuraku
Tak pomoci Ruska pomohlo

český právník i veřejný notář "Bratře co mám s lé listiny
ATLAS JEWRLRT CO

IZl Jtetrepallttui Illork (Jhlrafe
OU vallkf kaUloc nbaakolIM K rtinfrh
biKlInak akviik hodin putak nvovart
Bdtll-kth- o tlmtl kularkabo aiílnl Ilcirh

vlastní vyrozumět?'1 NáS hrdinaAby umolnlla lidem doaícl třehto

ttrajt atd talia aa po obdrlani topožehnaných míat bet (bytelné ttrity
faau a peněz dráha Union Pacific

uvedla v platnoat rf letni ceny ok rul- -

hodí okem po liatioí a čle: "Vá-

lený a milý Kardinále!" Vytrhl
kvapní listinu tajemníkovi i ru

v puaiovaica tnamkauB ar

eAAáááááSAAAááaVAáAAAaVAAAiiaV
fen Matko pro hledatele domoviny od kou omlouvaje ae le Hala tu mýl- - i I' M Svačina iřeky Miaaourl a alce s nádraží v Coun- - ka pádí ze síní ven v tvářích

ti množství jiných CífianŮ ne aice

k tak velikému bohatství ale k

zámožnosti a ostatní obyvatelttvo
žije daleko lépe nežli za Čínské

vlády Mzdy kuliův ku příkladu
vstouply dvakrát ti třikráte tolik

en hoře Ten sak— — Frantacll llluřfa al do Kanaaa City včetně

dne 5 a 19 dubna jak náaleduje: tomu já dám ten byl vŠíra vinen

kdyby mní nebyl psal na papíře

ll JI T Lbfa Bléf Omaha
V lhůtovat poui odpoUrdbaod Idolkad
Kdo bv pot raboval radu aab aáalunR v

právnick aálatltoatmb notátaaou arárl ab-

strakt aneb aa cbti: uíeavMÍH nt-l- l dobří
tápm aa niliui ae mm aa nij a dtvtmu
ohřáli )dporu'ulni ij váaai kraJantm
kwh právní poaujol poifcbujl n—

Josef Kavan
II

pozemkový -

Ol! i pojíifíjíd JduteL
709 Již 19 nUcerO
Predivi lotr ▼ Oaaaa 1 v Bo Omaaa

aarovta faraiv v aaMIM OaMr v
aáta I po] littaj oain ván táok aadJapMaa
arwa pH amánb MjaMálok TU iXfré at
waotovovtalai abatratot

Obraťte ae a důvěcau a něho a

bude vám apravadlivě posl kleao

Mru
lite

vlaatal

VZORNĚ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ

grocerni obchod
ví 1343 jižní 18 al

OV hod tata lt ladalm aaJatartioh

$3200 do Ogden a Salt Lake City
jMHO do Buttc a Helena
14460 do Hpokaue
Til ceny Jednoho jízdného pro oaad- -

jako byly dříve a proto není divu řádovém tohle te nemuselo ttát
ia ohromná větlina Mandžurův A takovou a podobnou tamomluvu

vedl nái hrdina celou cestu kráčeIky haldy den al do 30 dubna do
jeti apokolena ruakou vládou

mnohsh mlat vtatátech Kalifornia onebodt na )ltnl II ul Zda ubdrtltaJeden CíBan jemuž přezdili to aailepli éaratvt inotl Zboti aiotno
Orejfon Waahlnirton Montana a UtahRuaové Ivan atojí v Cele telegra

je nazpět pro přestupní littinu a v

duchu Frantovi hrosoí laje Stalo

te to totii takto: Kdyi nái hrdina

mdnatl lat taleronam TKL KIHM

'bjadaávky aa vjllauji aprtvatO úplné podrobnoatl polidejte v
:ni a árii vau m

"VVTV V VWTTTf fVTTVf fVfTf
fické apolečnotti v Charbinu pro
tvé odborné tnaloati jeat vytoce
vážen Ivan jett vzdělaným mu

vytahoval po obědi liatiou t obál-
ky zaalané mu taj dříví jlího řá

měataké úřadovně 1324 Farnam ni

Tel 316 aneb al dopíite o ní pod adre-

sou E h Lomax GP & TA Oml-

ha Neb as
Předplácejte oa Pokrok pouze

Pícíjlalfá so na Po!íro!( puzo SI rdr3žem tni plynně několik jazyků du nerozbalil jí aby ie podíval Í100 ročně


