
PCfíRQK ZÁPADU
Založen 1871 Omaha Neb vo Ntfedu dne 11 července li)0G Itoíník XXXV-C- nIo &0

ilniich traiiNatlantický parník Jtomuiiic zpeAvy z oedae eapidh ia
nu iiřmž nalřziilo nu ONiiináct cizinců

jimž byl díive zumezeu vnliip do třtofiZ AMERIKY 1'ožár t nedělo nu jiondělí vypuknuv
zeiuíí rfliiých píířin Nu loď tuto do

Ntali nii pomoci uřklerých úplatnýeli dň íl v továrné nu pianové Ntollčky znič
Ntojníkft lodních již ukryli Jo v záchran tuto fiplné a Iřiiiéř i vedlcjAl NcAlé dře
ných řlunech nu palybř 1'fovládá vín vřné budovy nu OHlrovř Tím zbaveno

ložil v r JH72 v Ht laminu kuloll ký ly obeeufi mínřiií io tento objev Je řánlf okolí několiku nevzhledných budov mi
velíkřlio olicliázeiil zákonu pFiHtřhovali)(liiiiník "JIIiih" jimž vyiiliii1 nyní jíí zl druhým u třetím iiionIciii Továrnu ná

ilvfikrálo v tilim llyl kiitollrkíinl ležela Leo Moll iovl byla zřízenu lofi
ckřho u píiNtřhovalecký koinÍHiiř Kil

linit tvrdí žu podolxiř) podvody prová(UwUy ifiN(il)II Mht jmi 10 let Nkřho ndiu u Jak Ho praví byla dobřil

Krajané netrasŠlí přičiňme se

svorní o zvolení Čecha Hdw

Hosewatcra za spolkové-

ho senátora

liž několikráte uvedli Jniiio v nIoiiji-cíc- h

t I dlivody jiroč by jirimlulý kra-

jan iidk p Mw IfoNewateř mé býlí zvo-

len do Neiiátu Holkového VétAínu kru-Jiiu- í)

Ndílí H námi přeNvédčenl žo pan
ItoNewater Jent rozhodné nojNchopnřJ-Aí-

a nejlephím mužiii zn vAoch kan-dídát- fl

pro vynoký u ilfiležllý ňřad len

Každý poctivé Hinýíiojícl občan iiiuhí

doznali £" Hiát Nchranku mnoho dluží

panu líoiewatorov!
kterýž bezmála 40

rokli pracoval poctiv a iieziAlné o Jeho

zvelebení a pru dobro lidu nebriiHNkélio

JcnI JIhIo kdyby pan IloNewaler nebyl

přlHléhoviileem Jako vřlAliiu onadníku

nebniNNkýcIi žo JIŽ dávno IioiiohíI by

dřjl ho 1 v New Vorku v daleko vři AIII II tlil řlIH MVOll IIUIHIUVIIOII Jiriďf Jjf-
kryta pojiňlřnliii

míře 1'odobný případ udál no fřciknl ni o nfi Aiitncli xínIiiIi Mn({r Jďn
minii byl tiojmi ilolirin kMÍÍznin nlo

DruŽHtvo čeHkých Npolkfi UNlavené cu

prozatímní télono zu příčinou odbývání
několiku dny Nu parníku Ciuioplo

Protuntnl ncliAia balkánských Slovanu

V den prohláftoul ftiwiij vImIumIÍ HjioJ

Htálň konánu byla v Ohlcuu lil veli-

ká prolenlnl nehozn balkánských Hlo-v- í

nft nu niž friiiMto vitll iroti tyranii
v ICnly rukoiotko uhernké v JIuniiA ii

IfíTifiivlnň Ihmiul nihuI mnohým nu-A- I

in člonáříiui tkvi v paměti {trávy o

lieNlýihuném ii1nII1 klnrčho dopuNlill
ku vládni zřízenci rukuuAtl proti ženám

llvkám n bezbranným mužům xii

Hlávky v tabákových dílnách v

Nnrajnvé Ovaect novinnýclř liilI bylo
oHtřllono nu ulil zmrzačeno Vyko-

nánu In Jylu hromadná vraždu Již Je

bylo nalezeno íent ceNtujícicli jimžiiiííiiinyiii vIiinIiuii'iiii vol IhIoiIii mu čeNkřlio dno no konečné Již rozeSlo 11ť i
liinku a liM viwh doliri-l- i (h-v- VHinp ilu teto zemo Hiiazilo nu umožnili

tujemo jen tolio Žu e dulo až přilij
ovládati diktálorNÍ vím íícrliiyovi! ná

IfíhuŽii iiiiioI x nii')i iikhIiihIiivuIí ho i

nim vn vřťucli viry Vynikni ziiuiiii'

nřkolík Halnkých Ntewurtu ]va z třeh

to ecHtujíelch byli'ilepadeul a Ihned za
liončíhi) a několiku Jeho Npolčeucri Jak

lllloll llllrgi( ji 01'lllllli IIIIIMl'1 JellK hájeno bylo iimíIoviiij pátráni po Npolu
ho proNlýchá má neb měl výbor potížviuiilcích Mnohdy prý Ne Hlávulo žn

odmítiiiill ccHtujícl zapiMováni byli jako

ncpHlil lliuliž mu íchlini Miinulku

Obóti čtvrtého čorvonce
Clili-iíÍHk- "Trllmiiu" ktcrA kiižlu

Tuh! nliIr1 dutu olilciliiA iiťliiiil jž Klu

n kollektováiiiiu (ičtfi za oznámky v l'a
mátníku Jintý hoNtiímký Hlál nu tom

aby jeho inÍMlnoNt fiyln oznámenu v l'u

mátníku co "národní krčma" ktorí-

řlenovř lodní pimádky JSylí to obyřej
Mihii'iiii pouze ((' ii Jk A vládu ru n é binrio lide nemocní unebo zločinci

koiinká IMAIuMlI ty vyvolaly veliká nou no jiíl iihIiivA I ři'rvwii'i urin ilu tuk Když doNtali no do píÍMtavu oliyřejnř hož názvu jÍMlý mÍMbií JínI Hvřho čiinii

no téoii NeiiálorNkoii Védouco lo

no v poNlediiíeli předvolbách VNÍ-ch-

třmě' občané Jliionárodní jiod jriť
porom l'Id líoNowatem a ohromnou vél- -

I roku iHufiiiília u n ilimuviiilnďli nIiiII- - "ileNcrlovali " tfiiNfá tyto "dcNertace"
použil a poněvadž pořadnici uziiaí zu

zdéiíeul ii rozhořčeni po celém Mluvím

Nivu Nejmi ovmpAti Hlovuné bulkáu

Ml u JIlioNlovimé zvedli ho k proteNlii

Nllckýcli ilut JÍhIÍIii řn tuliotii ruku vy
UioudřejHÍ ohlášku oziuěnití měl do

Nlávuly Ne již podjizlulými l'řl výnle
chii bylo zjiŇtřiio žo vSichnl za Nvá proJYiInlii ní onIuvh !IH IÍiIhIicIi životů u Anou vzdor vAeui jd til lehá m Jeho ziivl- -Ntati na Nroziimřnou aby jí nyní nám zu

lilu in1 míly tuk i nikl cr- -

pok rokoví pnAováiil zaiilatili iirřitou řánlku od'2HtH) bylo rwiřiiyVli IWH mrtvých lých nepřátel zvolili víechiiy H't Jehoplatil což iNlatué opakovalo no Jeiíté v
Hlriniy čenké vo Hlnré vinuli K třmi 0— HO 1'áirání vede no dáloJit liieiifll ni' v roi-f- t Jiii!Alřiii ulit po leleá(y mezi nimiž JcnI pěl kriijanňněkolika případech

'
Imídy zbylých

X!čcHlné řadí ho I protont Hlovnnft umer řet mi jivřlňl Jlo nřkli-í- í raiilin
1'amátníkA odkázal výbor lihy pět ncl

Zprávy osobníekýeh Hflift0 tulii byla tfm pozoru Hvýiu piiillflinou linku mluulřiio mhy

do Nlátaí konveiieo A H polřAeiiím uvá-

díme žo velká záNliiha o vltézNl ví to jdl-nIii-

zejména čeNkýio vollčňm v Omazn

výtluku bylo dáno "prezentem" č

bodnčjNÍm zjevem žo vílclml biilkárifttl nulu jiH omIuvA řlvrtřlio ři'rvi'iir!ii 42 — Minulý řtvrtek ziinIhvII h ii nál
Nkým katolickým zdejMÍm Niolkfim pětHlovuné OhorvHlé 1 Hlovinol zanechav oNob lidi nuířno bylo vo Fl milý náS přítel p A Černý InidMay not výliwkli lenářHkřmu Npolku Honili Oimize

Žo dechové omužAll přeji ní co nej
Neb Jenž vracel Ne do Hvřho domovu zho ilřlvčJSfoh Hporfl v brulrnkéni Houludu

u v nndAenl m lilcii olovuiiHkou ncAII ho
V mlaii:Ntvém véku 213 let odeAla v mí- -

luilclliil mi níž Jdu í!liicii({o V New

Yorku riiiirno bylo (! omb u 2 oNoby zn- - Tábora Ja i'un íiorný Jent zruřný ho
vřeleji aby pan IloNewaler byl při- -

dinář u výborný hudebník 1'řed krát mIíih Hpolkovým Meuálorom tolio podali
Hvnrné vfl velikém yočlu Hchuzo

HlíČllHlllIII Htl fvllA 1'llll'lltfMll dechové

Hlo klidu a věčného pokoje Laura liro

mádková dcera ovdovělé paní Jlromád

kové Zemřela v Hobolu v zdejiíí ne

bity

Ůonký mladík oběti oulavy 4 iorvonco
OnIuvii řiírvi)iii'ovft vyžíiliilu n tří

kým řiiMom pozván byl do Táboru aby nejlepříl dlíkiiz předminulou iiedélí kdy
Vo Hohííz! čenkého íieodvjÍHlélio politi

Ne ujal cvičeni tamní hudební kapely aHlováel nliy Hvým Npnlnbrntrňm projo
Vili HVÓ Myiiiiiitln 1'řftoiiion liyl i řo

Hký koiirNi)ík Michálek který Jyl ve

řiiNkoll obřť Tnu junt ZctlliUI v jak námi Ndřlil má z pokroku avýcli ckého klubu HchváliH kaiididaturii panu

mociiici kdo podrobila No IčkaÍHké ope

rad rohřeb ho odbýval vo Htředu II

července z domu Himitku do čeN cvane
Žákfl velikou radoHt Otvrtý řerveiiiu: IloNewatera pro vynoký éřud ten Kdyby

Hliidioyttuii Win l'l onIiivS 4 řcrvMi

co NioIu n Jinými liocliy jioumIi"! trnku vJ nndíené jiMJiit llliiviilml řečníky Ntrávil v Táboře kde ho mu líbilo Jen n
Npolkoví Heiiátořl voleni bylí přímo Jí

k
u lélo Hubňzl liylli Ohorvnt Hy rovníku ky Jednu ninii jej mnilu ? řnliož tou poťouchlou )irohibiřní cliinkoii no

lckélio chráiiiii u odlud nu hřbitov

Dvp Václav Hlavatý kazatel zdejšího
lem tu není nejiiieiiiíí pochyby žn Jy ho

Hrb Cokorllu Hlovlnoo Koridu 11 (lilie iníižn Ne Hpřáteliti Obdržev zprávu žo
lid ohromnou vétňíiiuii vyNlovil pro panučenkého prenb nboru vedl pohřebilimi fíechy promluvili ii Huchmiiii n INi

vyvinulo ho trnuti řeHull Od oiiolio

ONiiilnřlm veřeru lejiel nu Iňžku potAceJu
mi mei životem a Ninrtf už koneřnň v

líímewalora Alo takto záleží na Jirv
choť jeho hii roznemohla poNpíchal do

m A n zaHtávky v Omazo použil k návítň obřudytržníku I'oil dojmem třclito řřl byl ním mÍHté na lom Jud muži zvoleni buNafil krajané v Olnťler měli doHti od- -

jJiJiilu rcNoluiui jnž Uiriml liylit teleni n nobotii dn 7 řervetico zrunřnf Hvřniu

podlehl

vfi naŇl redakce Na naléhavou žádimt

kollefl— hudebníků přcNÍdlí ho p íerný vnhy vyHlechnoutl v den 4 července řeč
dou do Hlální konvoucn a puk do Hlátní

lc((llutury A tu dovolujemo ní iiio
fiivuriu irt'Nliliiiitu HpoJ Hlílň u iro

H vhiNteneckým zápalem předneHonou pVcň krtlí orliNkřniii iln Jiřlolirudii ncjHpÍMii do Mudicon kdo hodlá přovzili zornili čeNkň republikány vo Hiátu JIŽ
Český mladik zabit

Alfred Zoul llllelý iiiidňjný Hyn vňe- - Hájkem pořadatelem loWNkřho VéNl niri'Nolui' tř nu iiruvl: Jmřiim 90 {MvA lo Hvých rukou závod hodinářHký n
ní přejí zvoleni pana IloHowatent do

Npolkového Neiiátu žo JeNt nutno uby
ImlkíiiMkýck Kluvuiid v ('Itli-iig- uniin bbuciiř ndiiiélio a važenřho krujiinii p

ku I)ívíme ho jak takové přiložilo-Ni- l

mfižo řočuitl člověk který Ju zde
klenotický l'řojemo milřinii příteli by
no plány jeho UHkutcčnilylnýcli h oliliiilmii na vollki lnijirlvl j no v plném počtu niičiihIiiIIÍ kiiukiiNu

Vucluvii Zoulii pííu Dennico Novovřku
v Cloveliiiidř — zubit byl v pomleli 2

lií let neuznal tuto zemi za hodnou aby— ]'aní Fuiinio Kulhánková majiiiiiicnl Jhoii bulkliiiŇK Hlovnnř jioil vili

lnu rakoiiHko-iiliiTNk- oii trřtl oiJmuii telku vkuHiiř zařízeného rcHtiuiriintu vřerveneo veřor vlakem dráhy Ualtimo- -
ho Ntal jejím občunem Velmi pod' vně

no lo vyjímá když o vluHtcneetvl u prá

preclnklních a v nich aby no vSeiuožnň

přičinili o zinkán! přátel Hvých Jinoná-rodníc- h

aby h nimi Hiolui'ičíiikovall u

vybírání Inkových delegátu do konvon- -

Jíním iifjrolioiliiřjl nynřjftí vládu ru Caldwcll KunN přijela minulý pátekr & Ohio 1'roňel již vyiiíi íkolu ii při- -

kouHku iiliťrNkmi v HoHiifi u Hiri'iij(iivl pruvovul ho ku VHtouponí do VVeBtern lo Omahy na návStřvu četných Hvých
vech 1 povínnoNteidi občanu mluví ně-

kdo kdo už tak dlouho v zemi žije aUeMervo UnJvnrHÍly lléhom letních přátel u známých Jak no vážená pani I okreNiiích Již by V třehto ho ziiHudíll
liř li iijiiilliijiiii(i nu volmocl klcrř Jm

hiiiIoiivu r JK7M kilo iluly Ua jeňlé ní nevyzvedl první Umí
vyjádřila a jak možno taků dlo výteč-

ného vzhledu její oprávuúnů Soudili V pátek večer dne li července velikoimku firiivoiiiiiu Homiiii h IIitciovíimi
prázdnin chtňl ní nřco vydéhiti a jtřijul
iiiIhIo topiřn nu dr&zo Nu první ceNlň

upadl jiod ntroj a byl na iiiíhIŮ uniiireeii

o to by delegátům do Hlální koiivenoo

bylo nařízeno odevzditl lilnny nvé pro

panu KoHowatcm zu Npolkového Nciiá- -
ký zántup přátel překvapil manželu HoV ujmu liilnkiiNli prii vu u HiriivcilliiiiHt diiií no jí znamenité V méMté ttUHum

bývalém svém domově zdrží ho ani 14nliHinlitl ruviiřž olirui lmu H ii u vŇi'clii'ii ora ZajiNté jo mnohému z vá známovorový v jejich roHÍílenci nu 1 avenue

Byl to významný den kdy pan W V

— Jiný řenký iiiliulík JI ftvec ziunřNt-nuii- ý

co brzduř na PeniiKylvaiiNkó drá-

ze Niiidl n vlaku ti byl druhým vlakem

duí JeNt milým hontem Hvé NcNlrý proHiruvc(llívó miiýjilcjli'! lid v Kvrí! že doloifáll jimž nebyly dány určité
Hovoru a Jeho choť nIiivíí Htílbriiouvdané za pana ňiAIcra

tiHtnikce Jmou vždy náchylní k děláni
Hvutbii Mimo četných iiíátel z Ceilnr

Aiintrii'0 uliy ujali nu nloiiHoiířliM itfiro

ilu kh rý iliunália hh vIhhIiiIcIi hvícIi lid

nkíili irliv n tulili im vIiihIiiI muiiiu

píejet ii usmrcen blíže ANlitiibiila v ten
vSolíjukýeh olichodii a vynlánl podobné

— Hokol llohiiniil Uartoň

Národní TiHkúruy vrátil ho v neděliHlejný den
loleKiíco z přÍHluíných vaSIch okrenu

llapidH zavitnll I IhihIc ťuirfux a

lowa City bezi nimiž také p BohumilProti truHtůmUprllvř
iy ziiJIhIó málo pioNjiěhi Hloviitiiémn

C'enký knit - vlaHtoiuc Mgr Johcí Ilon V poHlednt dobfl řiiNtřji než kdy jindy kiiijami iiiíŇcinii
Simek h chotí u pan 1'avel Koráli ho

hvou chotí Také ilr 1 P Dvořák zzaúínují ho ozývuti Uluiiy proti triíMtum

no hvou milou munželkou z Jiollcvillo

Kaim kdo trávil týdenní nvé prázdniny
u paníináiny pí Anny Kučerové Man-

želka jeho dlela tam aH po tři týdny na

zotavené Munželňiu Harto&ivým líbi

Anulické ČiiNoidMy nebriiMNké n veli
íouii comřel

V nlfcilii ilmi 4 ři'rveiu'0 Kunířcl 'nirřax a jelio choť byli přítomni Mano nichž přiivládá názor že Jhoii oliavný
želé Heverovl byli Nkuteěné překvapeni8t IíoiiIhii Mu Htufirky knř n 'vor ml vředy nu třle Ameriky 1'ozurnont

zitNiuhuJii íádoHt Nee4ttiru liuKulluto potéŇeul it záhy honliiniý ilúni Jejíchlo no tam znamenité a navrátili ho duiiý lliliiniil iiiiiiiHluiioru JoHi-- f IInHiuMin

no Ntal mlxtein Nrdečné a nenucené yáNvřlio domova značné omvčžciiíKiiAmý Kiikliulíittil kHlolit-křli- IínIii který hledél proNiidit nby dn vyíetfo
váni vxut byl třž triint obilní jenž prý"lllim" h furtir iu'jlril řuMkú immly bavy V příhodný okamžik vyNloupll

pan prof Holi Ainick a když Nvatebtii

— Minulé pondělí ziiMtuvila no u lián

na okamžik vážená příznivkyně liHtu

kým uNpokojenlm přijaly zprávu o mz

hodném vítězní ví panu Uimowatera v

okrcHii IiouuIuh a prohliiŇujl nepokryté
žo vílězMvl to ziijiMtílo mu nominaci

ku Hpolkovéhu Neiiáloru ve Hlátul kon-

venci

Nuže Ťechové nebniNhli přičlňmo ho

imouiižně abytlioiii ziiNlonžilému kru

junu nuHciii ii dopomohli k ihmažeiil

úíadu toho

pMe řetnů podvody n je nebepeřnřjv Amrio Zirávi o jclm úmrtí U

tím Mel trnut uhelný IcHt jinto že hk uaJelto pl Antonio llokerová manželkuloutně tlotiklu mh nnli-- řoHkřlio kutull-ťkřl-

iiilu Ji'lt byl kiniiuí knřxriu

párek zu zvuku ldieuriaova pochodu
Ntaiiul před nim přimluvil řeč tu a tam

'ce proHpikovniiou zdiavýui liiituoiem

uálor Iardlti ziivdéči Ne tím hhivníí p Henry ltokeru záivižtiélio furmera u

Freinoiit Neb 1'uiii llokerová přijelafurmúřiiiu jimi tnmt obiluf ikodf nejvtlli-- (ilililiiiiyin n vlitili'iuťii iiMni
ale ku konci vážně v Upřímně lliioim'11vIch — 84Miátoř Tilíiniui puukAíal naní ni Xttuuulý miroilil tu M rnui Jt:iu v Hobolu do Omahy navštívit Httiřiřké

lni otce Kvéhii p Jun Hejliku "bydlicl pláni vAi-c- pHtoinnýt li uby v pkojito iu Htuřuit v Žele4iiiiiim zákoitř vvv Vrťiivlťlt li u YklH v jilwi
blahu a Nlénll kráčeli Jedrli druhému polui na jil II ul kterýž v poalednt didiéuiicwiiu bylu hbivuS iiáítledkeiii ru?piui-vt- i

ptrilťjvi'lni tniHu Iiálti pi

rki'111 kru ji Ittilitmluvi tulvttl v Hu

iltvlťíih kilťl byl v r I h:i vyvflo'u
boku djtUíiu životciu a doíli 1 m

j
) i i tbyl iMiuěkud chiirav Jelikož luv Gt našim příznivcům

mul Tillinttu Hidelriit že iiiiuixi

uálttrtl i kon'rtiuíki iievhnjl mi trmtly

vSeťh vVh tiúcli a piáiii Nu lo všich-

ni v přitoiuiivi H pilxtiuipitl ' Nvýui

líniliibiceml a rfthy ioi tu rodpruudibi e

nu kni" 1'rviiiiii Ji lm 'ftbUtkm by

U HilliH' u lUutuř kil li'Hi in ku

luu'Vl ln 3 hH v i iHiil vyru

intiiidcNíililt-třli- kmetu poněkud ''lep

4ti udjiždělit pl llokerová V pomb II od

(ndedne iitiaiiié pul' icna ďouů kdež pfl
( in linuti Její jent iiiiiujvv třeba C ro

uvUIllti KdvbV ITÍ l uvul4 vfŘO pochjUeji lián tiU ktititONtt { krt- -

opět ilsd KAbtvit MÍ111 vitk přihni'lřvU Uubit4 i1iuimt Hlítudunl Oilu lané jtuil faaopU odtud tlu tryrhvil ib meliky l'n ívíim MJť4ilu
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