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byly oím J řijity tři drinky k

6Utí vik iLlný i nich nft toho
imírn a myluf Jaký uvadl iennir)
) likm 13 přijitým roku

vydán i4poír tro tl C'Iánkem

II přijatým řokd I"' i inrucujl
m vim vbčanDm atjn& práta vy

Jma tíb rbeln kteří ilojiiíe
ladnou přliahu vřrnontl Spojeným
Státům tuto poruíili a iakiiuj ie
platit dluh rebeliký Dodatkem
15 přijatým roku 1870 takaiuje
le odpáráni práva volebního t plť
činy plemena barvy neb nřkdejíl-h- o

nevolnictví To jou viechny

zmíny únUvy kterA republikáni
učinili a žá-lfi- á s nich neoprávftaj
Dennicí k tvrzeni jel činf

Vůdcové anarchiti Umilýntkých

'arnaro a Polti oba Italové ač te

prvé v polovici dubna zatčeni po-ná-nl

byli před 14 dny před aoud

ondýnuký První byl odsouzen na

20 druhý na 10 let do káznice po
něvadž ač attentát&v jeSte ukulkem

neprovedli pumy a třakaviny k

účel&ra takým robili OdHonzeni

j li na základč zákona který svého

řami vydán byl proti irským dyna- -
rnitnlkfim

O choleře v TMmbonS oznamuje $e

z Madridu: Objevení se cholery v

LÍKiabonfi jest úřadnfi potvrzeno

španřhká vláda vzhledem ku zprá
vám jež dostala od svých zástupců
v hlavním městě portugalském uři

nila náležitá opatření Ministr za

hraniční Moref dostav telegram od

ípančlského konsula v Lissabonč

oznámil to ihned ninUtru vnitra

jenž dal potřebné rozkazy aby se za

bránilo zavlečeni cholery Lissa- -
bonské časopisyžaiulčujt pravdu sna

ž( se ovfitm obyvatelstvo konejsit a

označuji epidemii jen jako choleri-n- u

Toliko 'Journal do Commer

cio" doznává upřímně že epidemie

zachvátila větší počet osob než dři- -

ve při podobných příležitostech V

Alcantaře předměstí lissabonBkém

objevila choroba nejprvé ráz epide-

mický v jiných částech města měla

ráz méně povážlivý Dr Manuel

José doa Sanios kaplan královského
dvora zemřel v předměstí Bclemu
kdež se Jak známo nachází králov-

ský hrad prý cbclerioou Ilozklad

mrtvoly pokračoval tak rychle že

obyvatelé ulice Feiras kde zemřelý
bydlel žádali za ochraná opatřeni
Má se ta to že epidemie způsobena

byla Spatnou vodou které' se v Lia- -

abone užívá

Každá rodina ve Spojených Stá
tech ví že HuverQV Balcám pro pit
cnl neduhy jest nejlepMm prottřed
kemproti kaálij

Vo parolodích expresních nejrychleji

Z Hamburku do New Yorku pouze IOTno

Po parolodích pravidelných 13250

Po parolodích Un'on linie mQO

Po parolfHlích Baltické linie f2760

Po parolodích IUltimorské linie I2750

Ohledně přeplavu hlaste se u

HAMBURG-AJIERICA- Íí LINE
8? IJroadway
NEW YOUK
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Viditelné

(Larlně&i

Ca 13 Bořivoj lo dabna'87

DoIg# Neb

Cti 139 Koháó f DuU kvřt

187 Bohrnia N Y

Cla 110 Ct lakovuký 11 červen-

ce '87

)f ff'a t M

iah lil UťMi na nnzovaice i

rpna'87 íírant Croing IIN

Cl 112 Vlastenec 28 urp '87

Chicago III

Cli 1 43 Karel St Ž?rot 17 zá

ři '87 Weit Farma N Y

Cli 144 Omaha 1 ledna 1888

Omaha Neb
Cli 145 Hvřzda Svobody 15

ledna 88 So Omaha Neb
Cli 146 Karel rol t Žerot 11

března '88 Streator IIU

Cli 147 Západ Svornost 21

kvřtna '88 Clarkuon Neb

Cli 148 Bratří Svobody 9 červ

1888 Chicago IIU

Cla 149 Vladislav I 9 prosince
1888 Pragne Neb
Cti 150 Trocnov 0 lint '88

Kanaaa City Mo

Čti 151 Turnov 8 lUt '88 CbU

cago I lis

Cli 152 Jeroným Pražský IiHtp

1888 Kimball S Dak

Cla 153 Bratři Oivčty 2 prou
1888 Irwin Station Pa
Cli 154 Grov Clevelund 1889

OaklandTex
_X Jí

Clu 155 (Jervená Heká 1889

Wahpeton N Dak
Čís 156 Augustin Heřman 1889

Lidgervood N Dak

Cín 157 Bratří Svčtla lzáM89
Weiley Tex

Cli 158 Hvězda Jibu 1 záři '89

College St Tex
Cli 159 Nová Oiada 13 října

1880 Merle Tex

Číi 160 Lech ř!j'89 Bellmont
O

Cíl 161 Mělník 27 liitonadu
1889 St Paul Minn

Cli 162 Bratří od Šumavy 29

května '90 Bridgeford Conn

Cli 163 Brno 6 července 1890

Bruno Neb
Cli 164 L4kat 20 července '00

Solon lowa

iwa jLfuuu aiuvw wvj t
liatp 'Í0 Woodville Pa

Cl Serernl lhřih 1K'2

Conwiy N I)k
Ct 190 Moralit '02 Morám

TVx

Cli 101 MiUIAÍ t Huni 21 ziří
1802 Denver Colo

Cd I'J2 Jr i Šternberku 1892

Atnmanxvillc Tex

Cli 103 Iv Kolurobuii 20 lWtp

1892 Chicago lila
Cl 191 Hoinoprávnoit 24 ro

1802 Chicago lilu
Ci 195 Vfter 26 února 1893

Shine Tex

Cti 106 Amerika 11 března '93

Chicago IIU

Cli 197 S!ávoj93 Maltby Ta

Clu 198 Z&řo Svobod y 2 dubna
1893 Atmlin Minn

Cli 199 Pokrok Chicaga 7 kvřt
1893 Chicago lili
Cl 200 SoWulav 23 červe '93

Chicago Illí
Cis 121 MoravSK Iiratřf 12IÍMt

1803 WwtTex
Cti 137 Sam HouHton 12 listp

1893 La Grange Tex

Clo 163 Z&padnl Kolník 2 dul

1894 Narka Kann

Cli 201 Fort Dodgo 15 dubna
1894 FortDodga Iowa

Ze všech třeh od počátku založe

ných řáilft pouie první a pftvodnl

upolek g rozpadnul jak dříve bylo
uvedeno Několik později založe

ných i jinými v Jedno řplynuly

jako Itady Maryland 2íi 54 a Cer

chov tU 137 v Baltimore Md kte
ré splynuly dne 1 ledna 1891 v jed
no e nejHiarSira řádem Blaník a tak
mláto tři ilabýcb řádu jeden zdat

níjíí naitoupil Podobně flád Nová
i Vlaiť člx 121 v Braidwood alouči
'ne v červnu 1891 řádem Lad Klá

cclafíil Columbia dne 1 ledna

1893 i řádem Tacoma v Tacoma

Waih

Burklen'1 Arnlca fial re

Nellrpli inf na itíU oro DOfetnn oňf
lny otekllny fedy rjrtUaBT lile] atvrdli
rtje otaobHilnr hun oka a vlečky rjrtBnjkotul a aplnl )f alatoa tilu nrba M iifitaoi
bo m mb1 rált Caa i6 írblíhi N

prodti) t irrb lékárolb Ooodmaa A Oo
taaaraiat ruaut

HartmanĎt plot i drátěních ploch — neSkodn dobytku J
Dvakrát tak povnf jRko kterákoliv Jln plot Novrtilmo ' nrvlno % nnrojiUma

líokonal farpifrM ll J"t vlak tloat tU kný r o?loliu k trávníku nt IHhrH1 Ifcip1' J
al o wnr poplaiié olrkulf a (loavílffiií Jakol I pro kHfwloir linrtmariftva plotu oP_loy}H
tral&rkr pro trávníky a ialtraiy ouiiranna
atJB#lnf lrm
HARTMAN MFG CO

VRIVKB rillH FA

TJEXLAN! rrJi:XAW! TEXAS

Wiolíito
1'Acnlce Tt buMá no skru Oves

_- r jtaJermen oo builQ po auru nukurico w
nallkti no akru uvoco vciko i uronno vmjuo urunu Mirm zimy a pn jemná icif
Ne]lepíí krajina k pVsUtvanl prasat a dobytka na svflň Kde so nifio přtov
mnoho rftzných plodin rolníku so vždy dobře daH a jest Šťastným i

Miimo mnoho krínných kusu pozemkft v tomto okresu na prodej na mfrii(
podmínky vzdělaných t nevzdělaných Mnoho lidí sem nyní Jcdo z Nebraskí
a Kansnsu po Hock Islandskó dráze a usuzuji so v tomto a okolních okrestc

Kouníte-l- od niU odpoftemo va5o želcznlrnl Jízdné z ktitinf ceny Přijeď
sem nyní po Hock Islandské dráze a přesvědčte se samí o výhodách t5to krajin

Majetnirké právo vRech naMch pozemku Jest dokonalé a my vám dodány

nplny abstrakt abyste jej mobil neritNt

prodej kusy krásných pozemku od W)
od kresnluo sbila Neurn(t-l- i psát

do fltO akru a dobrou vodou pouze pít rjanglicky piftte řosky a my vám pošleme

oběžníky podrobnosti a návody Nyuí jest zdo JIŽ mnoho Cechu a Nčuiclnisno
jimž so viem dobře duří a Jsou iťnstn

My máme tu nejlepfil krajinu vo

mm & VAN DYKE

TLUcilm


