
ty ty ty ty tyty runrryr rt~~V niktoftU dívokl kmenů MWmmiírodil aovotoxtfltt žentkébo to M
d ztbípjf aby "dodávky wo M

r m„w Willowmw pruumiie uooy Springs Pivovar
jiné kmeny jako ku př Hotové

v indií oduzwJÍ varnou im
dívek k elaroonetw aKupování rnažfi i Un uchllhlH § i'oiyoeiané prodávají "ýť-- h

ZELENÉ "TRADING STAMPS"tvé álti v útlém tlííí Mooivé M'"' uúiiaU oltlo pfi vytokámfíb uárcJů 4 ii tartar
a Cikilotové jnjíáotké kmeny V JJ0& a Nnfstft jattkýcb kmenů
líiuf Amttíky prodávají últi k ti6můkim toho tuk mílo dívek k

maoželttví v Míl od & do 14 'dávkám utUohU U ceuy jíchNavádí tt v cívíjííovaoýcb ď
toků limu títolytejdk vysoké a mnohdyrodech tyitéw koup£ t prodeje

7$:i 00 whhfrh Trml

hun

híAUH li MUIVVH

Ci lnuty nUtvfvU Ithfí)

V i uiiii M to opít opitni íltnthztl h ák v otroctví rwitUmneviti l ženícbůr
tmi

HÍAHH k H'1'Hll'yH

MUuiy kvarto fútfohvi)
— tmu

Jett Amor bůžtk iMy apíť tun zuny 9- - H tCltté po)ltt)l y0)tnt Jo uby jl íyjííti
z ifitotvly íUtpcn od 4 áo C U Ttirmft ntlukého kmene i
tok d tiio iioii vovttovíul zš til)iit iictti vUlí ivtmu qiqI i

Sováa obchodem?

ItttttlO ÚViMi citzhutni vvo- -

Iřdoi dotl rtbíviU dvi vyol kooítů jjcli mtnhly olttl k ifltkti vyvolenfm §vé

kiiíduíeod ťnaeotu lioHřHftau Mtzl ilotf olcly Htíítv kihi "O Húc

ř liit Viúio !Attiivtzi a tlii f cent iv£ilv od ti idoí V M#IM ft Hiíwiř panují
KfhtnÍ! Vám ituimntuň(t UvU M nhvov6 jilfo intn-nul-a

Uá lv'jJiiíÍKolnou hhuhí v 'nhuifúi "TruďiMmdeSJÍ k omu oíllrdtf hk v potům kttv ctot ftví( vyky Nřkdy uí íhusí ii p

tívílííoviflýth vifOáuU pil u d) p&tfcby 1 ottídky w hon kouphi nlkáy opít fifj

Wcoí tflitků kff t£c CpUk jako u kiiJťljo )falo fcoopí wolé 51 OhJfdďJU ti politou iicl UIcřwiHřti nl) KM

Ut uyoí vřdMivflíii U Nimiuolifl nM°W
Evfooi viátíl k fttarodlvfllffu wU ttoil tJ o drížtí jo Irnr í'' vyiokoti ani) ři říJřivííio

mtíttm bttbmkhh áob k4vim tím Attlll atlot tnliálkf ty i vn jícli detru jt

bvlv fiévíítv kueevífiv tik Uko douirk u loholo krnn jrt 11 ff'fl'"'
jiou dfi6f t%ú ktfpováoy pro °y oHM dokoniloii- - Ižcflo vyků Urbmkých
dávány u túiných hirlitikých Mni UtUpiny i KoriJoferi' krntnů jetí vfJčl U luk zvidí
kmenů toJy vrdJ filý oUliod tt Ito "vyltí ipoítíflort" v Kvrop I v

K (Imto livlikbtu oba utocí pohlavím a cioa kolíiá r2Í Americe eápodotd tyto twbmké
áotplli HtliHhkýml thlicemi t dv£)i a dvacttí krmml- - V vfaclilk iiitrny v ikh tvyelcU jen io

efcfoi Jn vyivtá fikýro icftio llleMoIrmeofl žcoaj afolutoí dí!4 ttifiolmn "íijoovljí'' aby to

Muž kterýž
hledá

atále příležított k zlep(ní tvých pomlrů

jett mulem kterýž jednou docílí tvého

ófelu Jettlíže te muž ten obrátí na

Chicago MílvvaukGo & St Paul R'y

obdrží takovou zprávu ohledně pozemků
ležících na této drázo aneb k ní táhají
cích ž mu příipljj v JionbS jeho za ItS

atím a blahobytem Adrcta

F A NA8II Uon'1 WoMtorn Agt 1524 Farimin Bt

omaiía mh

Lcfrt 14 V liVřOpř tfífiOi) tik IVHit i"')iin wijzq b on lil 0 19 t m "fnviuriw 9 tivni(i ovutiis-
-

rozumová ro§ndtví kd perížt olíí3aťí fU mu libo 100 í ttbUi ho Hohtb

břijl blavoí úlohu biokrotovioí "6íe anlí by jsa to roubován —— ~
Élétbtíd i prodávají t avýj řodpovídtíoitl MbíI t vfidcové oárodft

tituly bohatým dceřkáoi mílíonářa Mwí aambíany Nríly íkrátka vrchný drwby a itavy Jí'

vyíúi itiří bobáíí ti kupují za ivtf Maodíflgociy a j'tuliy tfedltí pro dí dotvÉdíují U mMi tlovÉk

pcoízt kráiol mladé dívky a tak dávají navzájem Tyto kmay ttittui tílflýw jtbo dultvoí uchop
v ftvroptké cívílíiaci a také f v oernají íádoé urOttf ceoy a todiU oott více otbo rn4 zmn'
Amcricf vídi zavedtoý opít tea hdJojí a amJouvají jako v Če "j'
ttarý barbirtký apčiob jaký pa

chách 01 jarmarca t tmlouvijl itytl tíloým tyiUlfm a ilýo)
Boval pfij dvérna títíci Jety o ccou krávy nebo koni duřeva znimnif &§ mmlte míli

Ulyt muiová ivftlé pletí"
U kmefi Tírmnaolail ucba£ dobré zdraví-t- y dví vécí

jdou
ru-p- íř

Maotegazza "jež pokryta je
roditčm tvé vyvoeoé p mea bafl- - ku v roct Alycfjom itcftfl co oj

kyraiern arízejtlví zavedli jame Prvého vína a pakli tito dar léprmitírna h edžtíabyoalkrevř

pfí uzavírání tnaikůúploi obchod fWW ttm tim j zárovefi proud Života byla tíitá a aílná

cí tyatém Kdežto Kaíir plat!
dovoleno U utl přjítí opťt a Utni to tak ob líné Vij febo

rodííům ivé vyvoleeé iíttou i- - Plinéiii víc vína a jiných dar6 a j zapotřebí j přílelítoítuý "říití

hradu dla tvého vJaitního uznání rO'Jířt oevlatíny p-
- této druhé cí proeeť pomocí polehlívého

ta a oáf mul # prodává a za vý 0"í odevzdají oev£tu do jeho bylinného Jéku tikového jako

minu za aebaiamého žádá obyřrj f"' ÍVm1 'í r V °

oě hezkou ženu a a oí vlno UM4°f'flfTá luhoíJ J' "CimpU bjlý
mnohdy oebledí ani tak ut kráau "pofl to k iátteíného práva U okrein loudco v iíerl n Mo

ako na vlno m6Že uthazett odmítnoutí ala za pravíš "Dra l'elra lloboko bylo
~i„iL -- ít m to oetrní tt zamítající víca pro (íiplSné ve vlecli případech kde

JfV vdti a muí zGtat až dokonce ho bylo užito Neužíval jtern ve

7 íi hu lí L !f "ého života pannou Pakli t tvé rodíni po víco oež deiet roků

ÍLc? vlak přece provdá za jiného muž niCeho jiného Jato tan nejlepM
I f! ti la ?u dudull ř kmene tu ataoa te otrokyní lék jaký jímá kdy nalezli a oe-JX- Tá

™l ktrý te první o%i rnylíma býti baz nlho tak dlouho
podřízeny problémům uchiz(i dokud j lio možno doMatí"

látky a harmonickému apojeol V Kurinku i Ařrlř-I- )r I'lr UtAmlnml nnltrll

Levné výlety
mEtCZ

dvou charakterů a dvou tli Dnei

předevllm te vlouje pozornott —

zvláitl tettrtnyrolí£A-- na jméní

Žádný te oettará o látku Ta

přijde pozdlji říkává t pří uzt
víráoí takových obchodních tRať

prodávají mladá deVata ttarým tou povfitt óipkhu táhnoucí t
bohatým mužům a hledí za n4 zpit víco než tto it jako krve-dostal- i

oí-jvy- ceny DivCe te dUtítel a budovatel zdraví Nenf
muftí podrobíM vůlí rodičů ale na prodtj v lékárnách ale dodá

když te etane a tlarý rnaožel váno t lidem přímo tkree rníitní
zemře tu ti může za přfElího jednatele v každé ooadl uitaoove

1" m "Sí -- 11 vyvoíI kohokoli ml né Adreaujteí l)r Vrtět Fahrney
UW"MI IZlA t- - 1 tlil dikaf 1 3 1 1 4 ho Iioyne ave
vzájemná antipatie mezí projanvm WftUíftl„ t

K0 J"

opravdové látce hledá ji jinde a
když v olkteré rodině děd zemře

Udí imné labinti i MUtu mohou jeho vnukové a vnučky
potínati li dle ptáni tvých trdcí
Jía nevltty v 1'olyoetil Novém

Xélandu a v Tahiti platí ucházeli
Z nedoktalku známotli hledám

touto útlou družku života Jtern
vdovec 30 roků tlár a vlattnlm

Oony okružnloh lístků z Omahy
lialtimore 13335— Na prodej 1 a 3

e

Nlagtra l'illt 13675 — Na prodej 17 a 19 £mna
Uuííalo 30 75~Na proďj 7 a g lervncw
Indianapolit JI19 40— Na prodej a 33 It-rvn-a

Atbury Tark N J l34io~Na proď-- j íj Itrvoa a iťce
Toronto 13715— Na prodej H

iy ai a 33 Června
Milwaukre 11535 -- Na prtdtj t6 a ig iervna

Matky pro hledalela domovin ua prodej prvé a Iřell rtterý
do mlat na teveru západu jihu a jihovýchodu

Dopíiete li mni bude ml a poil&inlm caalili vám ceitopit
viieho výletu vykazujíc! cenu lat tpojení ald

w 11 nisix--r
1) I A I C li U OMAHA NICH

dobře ztříerioii íarmu Hledám
dívku aneb hcxdllnou vdovu od

2$ do %U roků tlili Za přímou
mlCenlivokl te rutl Vlechny do

piiyadretujiepod liírou li 1'okrok

Západu Omaha Neb 44ti

Dnešní piiloiltost

nátlcdkem toho mnoho maoželttví

uzavřených jako obchodní tranť
lkee je ntitlttím pro obl tlrany"
ltaltký uleoec dobře vyetihuje

tlmito tlovy tu rakovinu raM tpo
leCnotti

Dia ititittických dat tebranýcli
Mtotf((azzou a Letourneauem
v nalí dob! mnohem více mužů je

kupováno od len nežli žen od

mulů
Btaliitkká lato data tebrali oba

uíenci v Hakouaku Itálii lran:!!
Americe Nlmecku Kůtku Anglii
a to hlavni a té vylil tpole£noll
v níž jett uzavíráuo nejvíce

ifiitkft
Letouroeau praví le tato tak

ivaoá vylil tpoUcnoit t mnoho

nelili od mnohých harbarikých
kmenů a uvidí lajfmavé tvvky
tlchto nt doklad tvého Ivriení

V Nové Ctlrdonli m dlti pro

dávtjl it rtlkolik dnů po ica

narorenl podmínkou la budou

kupci dodány al dotáhnou 14 — 1 j
toků tlářl Hotntotové]ichl feny
rychle tlirnou a tUvtjl te vtllte
leredflé kupuji nemhivflelt judu
leniklho a kdyi djrotioii tu )luil

nthratují tvé tlaré a olklivé lény

wm mm mt

prataty holuby kuty látek a ikle-nlným- i

ozdůbkaml

1'apayotové v Mexiku aby do
atali ca tvé dlti ty ntjvyUI ceny
prodávají je v veřejné draibl
lomu kdo nejvíce podá

U Turkomanů te ceníikutenott
Mladé divle má Um cenu jednoho
velblouda kdelto chytrá vdova

dotahuje nikdy I ceny 100 vl
bloudů ťakli mltd mul toholo
kmene jenž ti přeje mil i lénu
nemá penli ani vrlbloudů mAIe

ti ienu koupili na nvir a nik ly
ti jl také ukradne Ale kttdý
lakový dluh te povaluje ta leMnjf

a manlel neuilane pokud t mu

nepodali ukfátli doni velblou lů

na pertHctt tiranUUh by muhi

jimi leitný takový tlih fiplalill
tvému (chánovi
člfttné prndávijl tvé dcry té

lul ku nbnf lenthé ttimtjl u

'illt lrf lnul" I Ullit lil) tu III

}% ftfH kyt IhíI rtiif biéiljiil ii
kllilthli IIii'cí) lit i (Iři
riřJinéi ll MtK il Ilflaiu kult) Utu il Itk
ItMoVtl f f tKitlIMilit lín Biu illttu 00tQOt0HOOt0OOHOtOtt9eitO0t(O0ttO0t0l

i lir ASvnhnilv UírAitiet Utiilf (wl lilltlll ltiH

illia
% " U I IVV V 1 1 1 Cl ji Ir

bttil I UntMi Rtonr jiti jwiu

kl ) l l)ttthi iiiiinu hkll
i Itithta hltil k JMIn iir4Uimt i t„lí h nvimtoVb

l''t4H'')Hftt hfMiuyi'! uilu KJieutieU„ iiJH I U itUU řeikifilí miliu t u ' tM i
H JUNU f( MIIWAl Kt K Wh JhIm H„jiU„t4tVludlut jlntlm )( in 11

nich mnoho ceny Umy Jiou dile

I k i tUU ilil (mUi4 l i U Ml'
{iéll (" Ikiii t lí4it ťitia i u r

U HUlf I It itlltÍM4 UltfcHf"
)— t lt4 A)tlC

IMMUi Ml)llUNli ISéT4
lUtVil Mi IhUM#

prodávány 11 kmtnů llendkarů
lhihíttiiA KiraulltŮ Htoliliů
lliihottů NttftiůHoiů a CondiŮ tltoiiotifltiotioitotioittiiaiekjoiieeiiOkiokíotiaMa


