
POKJgOK ZÁPADU
7J XXXYI-fi-Nlo 8Založen 1871 cSVÍv Omaha Neb vo Htřcdu dno 19 xářf 1000 Nočník =—_

mo veškeré zámožné krajany a čese spolu do Plainview Minn od- -

kudž vsak v březnu t r Tumiler- - ské spolky mající cit pro účel ta
ová na dvěma "dětmi odešla a usa lidumilný iiby přistoupily za členy
dila se v línu Clairc Wis u vé naši společnosti Kdyby Vám vaš

matky Příčinou jejího odchodu spol k o vé stanovy nudo vol o valy stáli
od muže bylo jeho nelidské 8 ní za- - ho členem naši lidumilné organisa
eházení Vypravovala prý že muž ce prosíme ve jménu dobročinné

S 7 I 1 i '' — 7 t - lftri xt 1Otázka zalidnění jižních států ney pro pOUlOC Která HO V male J' eiisiuKiuM iuuii i yiimwm viti sumu pnspwvcH iiuwvmuy um

chvíli dostavila Voíáeí mčli v dala pak žiulost o rozvod Tandler vašich poměru nam pošlou — rřiVyjímaje východní a některé
střední Mláty Unie OHtatní státy úmyslu zatknouli Itala který na Přijel za ní a několikráte simzil se kladame stanovy a tipozorniijemc
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jsou chůdo zalidněny V ohrom- - bočana vystřelil Jeden voják ZHH 1111 U(U 1(3 vzuy uez vysieu-
- nu ciariKy civriy neumy iccjjc

ehtčl vniknouti do domu byl ku S Johnsonem jenz bydlel u Kdybyste chteh míti odporučeniném Texasu nežije ani celé dva
i mílliony lidí v Arizoně New Mo- - vsak zastřelen od shromážděných M matky seznámila se brzy po na naší organisaci můžete ho

xicu Montaně a Newadč žije rov- - tam Itálii Jiní dva vojíni spě- - vém příchodu Tandler o tom brátiti na rakouské vyslanectví vf

nčŽ nráncnatrnv nočet obyvatel v chilli ku pomoci svému druhu IcČ věděl a neustále je stopoval Ko- - Washingtone Děkujeme předem
" 1 1 - ' _ I V V 1 II j I v

prospěch tohoto li
5 rozloze dotyč- - i oni klesli raním kulkami Italň J J™ slavnosti za vse co ve

jminčni k veliké

Dle zjráv zemčděleského úřa-

du bude letošní úroda korný
Dne 1 září byl stav dy

velíce dobrý ba lepší než

léta minulá

Patuimská komise objednala v

těchto dnech 40 lokomotiv od

Baldwin Locomotivo Works z Phi-ladeljdi- ie

Tato továrna totiž po-

dala nejlacinčjší nabídku Uvolila

se dodati jednu lokomotivu za

V Oklahoma (Jity počal v těch

to dnech vycházet! první americký
list psaný světovou řečí Ksperan-t- o

Časopis ten nazývali ho budo

li'Amcríea Ksperantisto a slibuje
býti velí(!o zajímavým V EvropS

vychází více než 40 časopisů pro
csperaritisty

Mnozí z držitelů pojistek v
Han Francisku chystají no zadatí

žaloby proti rakouským a něme-

ckým společnostem jež zdráhají
se zaplatiti jejich ztráty Praví
se že takových žalob bude podáno
na 20000

Mnnžclka Wílliama Leonarda
v PatersonČ N Y nachází se v

nemocnici nebezpečně poraněná
Poranění to působil jí muž pro-
to že utratila bez jeho vědomí 0

ných státu Mnohé úrodné části Na to jedna část vojáku podnikla spolu He procházející a rukou vra- - dumilného podniku učiníterrosí-zem- e

jsou řídce obydleny pouč- - na dum útok mezitím co druzí na žednou zničil oba milence a rovnčž mo o Ibrzké Vaše zprávy Český

vadž vede tudy pramálo cesU I strano do domu pálili Vojáci i svému životu učinil konec výbor Rakouské Společnosti 170

dobré pozemky jsou místy velice Vehranger CunimmgH a (Jross VyžebraU přes $40000 vyen no ui iew i ont n i —

laciné Mílliony a milliony akru vnikli postranními dveřmi do cha- - Holiatí žebráci nejsou již nyní Nepochybujeme o tom že přistč
země leží tu úhorem a bohatství ty a po schodech chystal i se vnik- - žádnou vzácností Manželé Wil-Mvaicci- ty uum mnono vynmm

Ameriky vzrostlo by v míře ne- - nouti do jizby kde se Italové Iiam Monesovi ze Sterling 111 pro uonro nasicn Krajanu a oip
malé kdvbv ohromné rozloh v tv zdržovali Lee l tam očekávali je nodnikah každoročně cestu no ho- - rucujeme jej pnzni nasion Kia

He zalidnily a lány nňdv úrodné Italové s revolvery Vehranpera verozáiadním Illinoisu a východní Janri

kdyby přiňly pod pluh Otázkou zastřelili ostatní dva unikli Voj- - lowč n žebrali Oba vzbuzovali Hrabě oženil se s obyčejnou pro
zalidnění málo obyvatelstvem na- - ko po celou noc obléhalo dům soucit a naSlo se dosti těch již ob- - davačkou

plněných státft zabývají se ve Konečné v pondělí vojáci dum za- - darovali je často slušnými obnosy Hrabě Hans F Ilochberg dědic

WashinKtoně již od delňího času palih a v témze okamžiku vnikli Chodili od osady k osadč od far- - velikého panství rostoekského
a převládá ten názor že jedině dva vojáci do příbytku kdež dva my k farmě a hráli na harmoniku Německu důstojník tělesné sirá
tím se dá tomu odpomoci zavede- - Italy spoutali do želez Na scho- - tt flašinet různé starodávné písně že císaře Viléma a bratranec vel

li se proud přistěhovalecký do dech nalezli Vehrangera a jedno- - V městečkách vybrali si vždy ten koknížete Michala Haxo Weimar
těch míst kde lidí nejvíce je tře- - ho Itala jiz jako chladné mrtvo- - hejlepší roh a hráli několik dní od ského slavil v těchto dnech v New centu jicnaru vrm pr# mo na ni

a nedbaje toho že na rukou držíba V první řadě budou to státy My rozdeji vyhozeno lylo dou- - rána do noci ÍSeM i dobře "ob- - Vorku sňatek svůj s Louisou lí
jednoroční děcko bil prý ji sekyjižní Odtud přistěhovalci zajisté pe do povetri dynamitem a v tro-- chod" vydělali denně až $10 i ví- - Carrowon obchodní prodavačkou

neposlěliují se ilt východních stá- - skách jeho zahynuli dal si dva cc Takovým způsobem žili po ce- - z Ossingu v Německu Iloehberg
rou a kdy klesla ješto ji ukopal
Surový manžel byl zatčen a ode-

vzdán policii
italští dělníci Vojáci nyní pilné Mých 40 V těchto dnech koupili seznámil se se zmíněnou prodátft přelidněných poněvadž stěho

prohledávají domy a zbraně na- - Hi v okresu Bureau v Illinoisu po- - čkou v jistém obchodě v Berlíněvání takové sjojeno jest se znač

ukázku na $500 již poslali k o- - a po krátké známosti nabídl jínými výdaji Miiokí ne zde usadí
# V těchto dnech počal James

Ileynolds jeden 1 komisařů při
lezené beze všeho zabavuji

t dělníka millionáí statním svým úsporám do Pitts- - sňatek Rodina Ilochbergovntrvale a poněvadž továrních pod
vyšetřování chieiíŽskýeh jatek vyburgu To dostalo se na veřejnost silně se tomu vzpírala a činila vseniků je v místěch tech málo chopí James F Dewlin který do ne šetřovali stav přistěhovalectví! naa vySetřovanun bylo zjištěno že možné aby sňatek překazila Nase rolničení které ho jim jistě dob dávna zaměstnán byl jako topič u Fllis Islandu K presidentovimajetek jich páčí se na $40000 sledkem toho odebral se hrabě doře bude vyrdáeeti J K Watch- - North-West- ern železnice v Mil

wnnlfcc ii ní ťlíiwtílvnl nní JkfiO mě Mají dvě děti a ty rovněž cestují Ameriky a v New Vorku obdrzoorn úředník zemědélského depart
totiž donesly se stížnosti Že úřed-

níci nedbají mnoho o přistěhomentu a přistěhovalecký komisař L„g timi dnes více chudým to- - P° světě jako kočovní sumáři
valce a to přivedlo jej k tomu žo

zdržuje se přítomně v Brémách n!x„m miiiionářem V těchto Rakouský přistěhovalecký dům

zaměstnání jako ridic automobi

lu Na svou milou všuk neza

pomněl Po čase jí za sebou po
volal a v těchto dnech se ní ko

dal poměry na Fllis Islandě vy
kamz vysian nyi viauou any uo- - (lneeh 0D(]ržci za Bvnj patent od New YorKu
lii1tiiil nu via íitíiůňh riAlmínl-ňl- I v i i ri i i i I šetřili
njiut n3 jrVv„ irtcveronemecKcno uioyuu poimaz-

- i'řed časem zmínili jsme se o " Joko Obadič" Chorvat kterýI Tím ovšem takéh paroplavební společnosti iNorm ku na $975000 Vynašel totiž nový otevření rakouského '
přistěhova-(Jorma- n

Lloy(l" která chystá se
turbinový stroj na kterém praco- - leckého domu v New Yorku jenž

nedávno přisel do Ameriky one-

mocněv jakousi vnitřní nemocí
dobrovolně byl nucen zříci se

všech nároků na dědictví a zříci sezaruuu novou imu jnczi jreniy u vu ce ó tř D0slední rokv Mimo mt vvlržován RnkoiiNkon htuAoA doslal se do alleghenské nemocni1 i 1 _ id t a i 1 I _ " ' - 1

svého titulu hraběcího Týž prýinanesionem ve siaie o tarouna tfi0 vn ft m t „ozor nad nosta- - rmafí Trv uUm rřiafíliAv1A li ošetřování Poněvadž všakučinil tak rád noboť se přesvědčilNení pochyby že tímto způsobem Lením nrvého narostroíe ieho sv- - ktlrnvwň voM v Sivnf ftfilc nlhor lékaři zjistili že Obadič více se
že i bez titulu hraběcího dobře se

pomůže se tamním krajinám k do- - gtxra„ za což dostávati bude 4100 tétn vyléčili nedá bylo rozhodnutoi t ' íuxi ' _ 1 ' 1 " ~"-

žijesiaiKU pracovnicn su a ze v uoub ennx Dew m nracoval no celé vnn lásknn ihnorl ninl sň nrdoa
aby poslán 1yl nazpět do své vla

Nával domovinářů do Dakoty sti V těchto dnech měl býti odnejbližší bude zužitkována půda tři roky na 8Vém stroji V březnu Týž rozesílá nyní po českých spol-je- ž

až dosud leží ladem m prvý mo(iei hotový a v čer- - cích časopisech a prominentních
Z Midlandu So Dak dochá- -

vezen do New Yorku a poslániy ti 1 1

zpět do Evropy Leč nestalo se
t I llV VItak nouot uwiuie zemřel a luuiz

Krvavá srážka mezi Italy a spo- l- věnci obdržel na dotyčný stroj pa- - českých jednotlivcích následující ZW zprávy o vemem navaiu pri-
-

kovými vojáky tent Po té začal si dopisovali s provolání: Vzácnou obětavostí stěhovalců kteří jsou sem hlavně

X Pa paroplavebními společnostmi Po členů našich mezi nimi též kraja--
vábeni stavbami železnic Po ce- -

ri Zé £ 2 v('tření trojo Severoněmeckýn nů umělců českých PP Kubelíka a "J Picw k západu ve ou- -

talskyu7 dělníkí a llkorTml Lloem bla nabídktt jeh° A" Muchy umožněno nám bylo le- - J4! T"0 S
1 v t n?ní„1 „„ „1 v no uív lit- - u í iíwji

eportaee stala se zbytečnou
Jak ze zprávy departmentu

orby vysvítá letošní sklizeň kor-

ný obnášeli bude 271:1104000vta s ií íf in ia nuiuut uu umu unuujinu [oh zanaiti novy uum pristehova- - jv
-- v

1111 jviA liiuuuucn I
_ „ i cu 1 mnono pesicn rodei iraie170 vých 80 ul v Newtl — „1: „1 cnuueuo ut:iuiKn im u laui ieClcy v c

' li n 111 1 nu 1 im K T 11 1 - Mišlň Loňského roku urodilo se
570H millionů bušlň Pšenice o- -vyrůstají městečka jako houby polionář Praví se že veliký ten

i

Yorku který spojen jest s bez- -
' 'f

měry Předminulé neděle večer
strhla se krvavá bitka vo Florenc jej docela ani nepřekvapil Llntnnii knneoliíři ir znnnHťřová dešti Jedním z nejdňlezitejsieh0l108 ekava se roku letošního 748- -

poukázku proměnil Dew- - nj 'míst a informační Velký vý- - lbuje býti městečko Midland lea klidně S7H0O0 bušlň proti lJ!):i millionňmPa vhČIvHÍ Italy obydlené mezi

italskýmii lhorníky oku loňského

Průměrný stav kukuřice byl

lin čítá nyní 31 let Netěší prý se ZIlttm domu přistěhovaleckého pro
™ prodloužené trati Nořili- -

ň o i ě wi tak z peněz jako ze svého ú- - novfi jřistěhovalé krajany jest ne- - 'sUnl drňh' moí!l W™ 11 '
stlmmi tí Zv lhu- - l™ý- - Wiftíhovalei úplnS po- -

lW přistěhoval- -

Vehraurér ze státníí mili" Hrozná rodinná tragedie měrň zdejších a jazyka neznámé- -
' w nixiijt V koli tohoto

Na
lne 1 září !)0'J procent lllinoinma

vykazoval 88 íowa !" KansanFraiieis
městečka usazeno jest množstvíMnožství lidí již za účelem kte- - hnu dostane se zde nejlepší a ne- - Sli Nebraska H7 Missouri rovněžce zůstali mrtví' ležeti na bojižti

rési slavnosti se v Kau ClaireWis žistné nuly zaopatří se mu místo
čtyři jiní byli vážně poraněni

7 a Texas 77

V pátek lne 7 září oddáni

starých osadníků Úroda tanuiěj:
ší roku letošního je velice slibnou
Obili dobře sype a rovněž zelenin

hovne na straně Italů padlo pět
shromáždili bylo svědky hrozného I může bydleti i stravovali vň

zakončení rodinné tragedie Bort bee poskytne se mu veškerá mrav v 1
1 v přístavu v Baltimore češtímužů Bitku povstala tehdy je hojnost Vše ukazuje že tamníTMudler tíunuí občan zastřelil 'd i hmotná první pomoc v cizině snoubenci Krmit Kropáček s Ce--když oddíl statni milice šel do

svoji ženu jejího milovníka a ko- - — Usnesení výboru aby jednají krajina nehodí se pouze k pastvě
nýbrž i k rolničení Noví přistč

Florenc hb-dat- i stopy jistého vra ilii Svobodovou Přijeli tam po
arniku Bruudchurg t Vidné Kro- -tiečuě i sám sebe llrozuá tato fínu jazyky v domě přistěhovalceha Oddíl tento zatkl Salvátora hovalei mají většinou ssebou do- -tldost seběhla se nn uliei kdež se Uém byly češtinu a němčinu stej- - táiVk pocluii ze Štěpánovu v Ce- -

sti pěně aby pozemky přivedližena TatnlliTovu procházela se inpra vně bylo již provedeno Sta- - háeli Svobodová x Petrova na
Waltosochii protože iiúlťžrl k taj
iiémit spolku nesoucímu jméno
"("Vrná ruka" Zatčený Ital pro

do pořádku a zlepšili je i jinakvým milencem Milionem Jolu- - novy HjMdečuosti veškeré nápisy v Moravě Pozmdi se ve Vídni a
Není pochyby že krujiua tamní rohodli so přijet do Amerikvt t v 1 ii-it- i iih lnu ni m JA iHoinui Hiehiu ih mrtvi v mu domě a vo ostaiuuh porízenti v
má slibnou hudoucitntVV hl 1 tu atik ilt #11 k kusit své štěstí Přadv přittthoby h ním vešli do jistého! envlli jmmu umiierova celou onou jaxycieii i ri 11 retin lei vylul je

tlumii
Drobné správykdel w prý dokonale rl hodiny jeio potácela s ine Koum ku spruvtMiomu pfiHteiiov alecké íwuesly že dřivé liei bd-- u

a přístavu propuštěni že seKukuřičné úrodu ve státěII molem a suirtl luiitller el- - IleeRelm UílanovelilJstu linrtttlItiMtiKpruvcdiuf a hh1A uvoje alibj
Iovvu odhaduje na Ml0(H!l()Otal 31 roky a xuniéKtiiáitíiu byl ťeiké Uakotiiká splečnot yA
bušItV tMhíid tento je potMe pro- -houbař John-mt- i byl dtnud ťité dobroéitmým H jest

Uřive však nei strulmistr logati
Věšet do domu Italem tmukčeného

bylo x téhoá naň vyutřeleuo V á ífttlmidm a předpokládá ne že biihiMen Ktl tiew nejvťUí vínu mi llktuaím ptue nu lidumilnou o

této tragetlii těko rhud bětavtt nvýeh členů aby inohlu le li pČMtj v lintoputtu jenom tru- -

musí víiti Na ryehlo opatřeno po
vultui k sňatku a rw V Vauťk

je spojd V liiilllielstvi Svědky á

kollilčlitt ttilul otiťolu livvli tha
inspektoři pťiiti liovateelt Noo
loitliichun hs bi le všech trtttl
títtlulovíino čenich h tár ílt
let lu ťt

pťti ineii Ltiaiifm a třemi Italy
vyvinul se boj Italové prchli te- - nouti Tttndterová iuthil1 přetl výbdiy hpojeité H Vetleuini tloltitllehu pHíiiivo ttoMttuit únnlu V V še

píUtěhovateekťho ubritiovitti IV I lmiititiin buili Je to u litiirve tihdv kdvi JiíHii povuilivfhaem o rtuviHi ponevutU prj
iiéutdl tímto tiovýnt řtř i niio vý-- í l IIM Hl builu vie U'i v roee přei rueil 11 lue neum hvl vým iminil-- týrána V#- -

ohv ilMdteuswh h svi ttdv Ih"d- - deU5mik telťítnoviil do ruuUw-- i Pfei mmi leiy
iu-imivuii- i


