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Oiobnč provázený výlet pořádán budo z Omahy i$ kvřtna

do Sentintl Iilitte JJÍHiogi Co Sev Dakota Vlaky vyjedou
z Omahy v 8 hodin r4no a v 8130 hodin veřer

O ceny a bliBí podrobnosti ptejte ic v l 140a 1'arnam
tib nebo pište tí

SAMUEL NOUTJr
PMrlet 1'iiNNciiscr Agent - Omaha Neb

" "'" 7SnJ''il'm' Vt'M:!'mtJm'f'mma'mm " ' "
n[ f f „ „ MMM „

zvykem přikládat! harevn illus- - másla lze vyrobit! nsí z !iU litrfi ce které ae vidy ohUinil krutými
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