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normálem dne 16 uhodily mrazí pro kupce nejvhodnější
Jelikož
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Wabash dráze
Výletní Uniky návštěvníkům domovů na prodej každé itcrý v
láříatl líjna Poloviční jízdné (více JI a 00) ta okružní ceatu do
všech míst v Indianf v Ohio a Kentucky
18 jo St Louis a nazpět na prodej každý den kromě svátku a soboty
%
80 St Louis a nazpět na prodej každý den
12715 liuííalo Niagara Palla neb Toronto a nazpět na prodej
každý den
Iai50 Detroit a nazpít na prodej každý den
laooo Chicago a nazpět (jedna cesta přes St Louis) na prodej
každý den
Platné na dlouho a zastávky dovoleny v St Lonis na
VŠECHNY

lístky

Jízdní Kul našich rychlovlaků
Cti

Čti dolní

nahoru

Omaha
f Přij 9:00 več 8:20 ráno
Vyj 7:45 dop 6:30 večer')
Council
liluífs
večer
Přij 8:45 več 8:00 ráno
Vyj 9:00 dop 7:45
1
svět
í
Stanice
Vyj 9:15 ráno 7:45 več
Přij 7:35 večer 7:00 ráno
Přij 7:50 večer 7:15 ráno J výst StLouÍ9 Vyj 9:00 ráno 7:30 več
Tyto vlaky jezdí každý den
1'vrovueJ tento ius a oním Jiných drah
Wabash dopravuje všechny cestující a Čekuje zavazadla na svou
Pomněte
vlastní stanici u hlavního vchodu světového výstaviště
co to znamená: rychlý čas úsporu jízdného po zvláštní káře a rozkošnou cestu tak že nejste znaveni dříve než vstoupíte na výstaviště
Pro krásnou brožurku bvčtové výstavy a všechny informace dopište si pod adresou
HARRY E MOORES Gen Agt Pass Dept OMAHA NEB
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Michigan— Větíína týdne byla
přílii chladná prodozráváoí korný
18th
a pozdních brambor ikoda způsobena mrazíky jest malá deltě jest
ihned obdržíte pás a vysvětlením jak se ho používá
zapotřebí pro pastviny a vzklíčení potrvá jen několik dní a proto
ozimky a Žita koma jest zpoždějeňt-ná cukrovka jest slibná jablk
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St New York
dnen!

jsou výlety návštěvníků
domovů po dráze Burlington každý podzim
do středního východu obsahujícího velké
části Ohio a Kentucky jakož i všechna
místa v Indíaně
Velice oblíbenými

CENA:

okružní cesta

Jedno jízdné více dvou dollarů

DOBA PUODEjE: Každé úterý
Platné 30 dní
října

v

září

—

též v úterý 11

ZASTÁVKY V ST LOUISŮ: Tyto lístky opravBují k
na světové výstavě v St Louisů v době konečné platnosti lístku

e

Do velké části středních států možno sedostati levně za
O určité ceny a všechny potěchto levných cen výletních
o
lůžka brožurky atd požádejte ústně
drobnosti vaší cesty
neb písemně
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Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut
WJ3W YOItlt A IinftMEIVt
Pravldoln dourara uo rfoMfcM eipreiwnfch parolodích
neurom nronprinz wimnim"
11" "HuiiiHř wiim-1ruvldftlri4 lil)
arolodiuh a 18IH tonach M9top
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Pravidelná poítovní doprava (kaidý čtvrtek) "Kheln" "Maln" "Necka"
"KalHor Wlllio

Htředozcmnl doprava

Kalídoa sobota — KocnUIn LuIho PrlnrM Iieno Koenlir Albort Hohonzollora— O
pouíonl obltidrljízd v kajaii a mexlpalubt con atd obraťte te na
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IIAMBURSKO-AMERICK- Á

HpolěěnoHt tato udržuje celý rok pravidelné spolení s Erropon drou
Sřjrvchlpjíí Jízda z New Yorku do Hamburku
írouborýml loděmi
lioae oujizucji ve citron t sodoio

leká Parol
linie Joet nelstarií Nřmecká Trans-Atlavebnt Společnost a vuetní 202 lodi majících oarnnou snosnost 541083 tun 85
těchto jsou veliké nímoíní parníky zahrnujíc! 24 dvouSroubových parolodí
které Lu pohodil ccstófcích zvláfiť zařízeny Jsou Takový počet parolodi ne
vlastni žádni Jiná ipffločnost Ohledně přeplavu a cen obraťte se na

Ílambursko-Anierlck- á
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HAMBURG-AMERICA-
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