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jednorrt'1 řiřilk fit jif II ulírl
t I nkM Iřinl Jířtťmn JoJ prohl
% po utěorií Jfo ijisťnn o řnímo

tťdio ďipustil sít křálslu Jíno
I krvlnul totif jistém MmmovÍ
h Ifl a Pifikrtoy l krávu Jedno-

mu mlékaři u CutřlT Joion it i
Jí prodkl

J t sf! ! dosud lidí takoiý' li

kďří iiotl proÓ řuA se uiíafijc nl

ýUfu iimisaítsippskoti a proto
Iřiotit ntálítiiia fil vyvtU
ťl: Ve sjidi táft iitnliip
kýi h minulý rok v Oman odbýva
ném přijito bylo nftMrií odporu- -
é ijíi í aby odbýváni byli vrocu šví
v Oiihi výsťtra iiinUílppká
kďroul by obeslaly vsoihny státy
eJící západně od Mississippi za tím

6'ebm aby mohli vjkázati se avým
bohatstvím jřirodiiím minerálním I

prfimlným Konnn poslodních
dnech zasedání příjsl zákon kterým

dovoluj} nn iříznl vládní vslavky
v této zimiHippké výstavě a po

voluje k témuž účeli ♦200000 Zá

kon tento má vstoupili v platnost

jakmile sestoupí so v Omaze výstav
ní společnost se zaručeným kapitá-

lem ♦ 100000 To jest co no nyní na

výstavu upisuje totiž kapit&l Ka-

pitál rozvržen jest na podíly deseti- -
dolarové tak íe každý nechť sebe

chudší mřižu se stáli účastníkem

odebráním jedné neb více akcií

ovšem ěim více tím lépe Na tyto
akcie bude se spláceti 10 procent
neboli dolar na jednu akcii letos

Na přesrok bude se nplácet CO proc
čili tlt na každou akcii aě ne na

jednou nýbrž dle potřeby Ostatní
3 procenta neboli $300 na akcii

budou se upláceli až v roce výstav-

ním až za dva roky Z toho sezná

každý že nebude nikomu velkou ob

tíží částku upsanou splatili Tyto

částky nejsou snad darovány podni-

ku výstavnímu nýbrž jsou a budou

podílem v něm Jestli se výstava

vyplatí obdrží pak každý částku

upsanou nazpět Když by přinesla

ještě výtěžek nějaký tedy rozvržen

budo tento mezi podílníky když by

naopak ale byla ztráta pak obdrží

akcionáři nazpět pouze jen takovou

část jaká t rozvrženého zbytku na

každou akcii zbude Kdo tedy upíše
sto dolaru na výstavu nedává tylo
peníze zcela a bozvýmiuecnč k tomu

úueli nýbrž obdrží je nazpět aneb

aspoň část z nich a po případů muže

i obdržeti více než splatil

— Ve čtvrtek ráno zemřelo na

djflcrii čtyřletá děvčátko krajana
Mathausera na 8 a Hickory bydlí-
cího Děvčálko rozstonalo se v

neděli k ránu přivolaným lékařem

léčeno vsak bylo místo na dyfterii
— na podebraná mandle! Teprvé
ve středu ráno když stav děvčátka

byl téměž již beznadějným přivo-

lán dr Holovčiner kterýž ihned

použil antitoxinu a činil vše mož-

né leč otrava byla již příliš po-

kročilou a veškerá pomoo byla již
marnou K dovršeni neštěstí roz-

stonal ne ve středu na tutéž nemoc
i desetiletý synáček a jelikož vsak
v čas proti zhoubná nákaze zakro-

čeno jest naděje na jeho zachráně-

ni
— Každý obyvatel Omahy bude

mít prospťch t výstavy zamississipp-sk- á

a proto též každého povinnosti
jest aby no stal podílníkem a tak
účastníkem podniku toho
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Ihm iikřesf loi o lpi ř'i 'sním !y
(lumpt hi i bud iltlenkioi f % r rri d

li - ň fit" !' lilii bf ti ku fcřokti

ťiriifi oprávrťriýml sn by totéiníř
l lJř(fi s řopiátířiým n-

tbo'i bylo a při'ť wpořiiěn
to soudce ktefýl rozsudek onen

ml ním vjftenl Hodlcu Ihkeř
ihned nstViAtíl dva lékaře ku iji
stění zdravotního stavu véinA a

líto prohlédli tU! dfiklvlní a

pfisli k tornu poinání In tento

tbathé dosud žalářníka I okresní
ho lékařn za nos vodil % pouze ne-

mocným se stavil Patrně ebtél

předstíráním iiemoio dostali so z

vřietil na farmu ihudobínskou od

klidí mi žádných stráží so tam á

snadno útěk podařili by so

mohl

— Počátkem týdne odbýval zde

schůzí státní výbor hospodářský za

účelem dokončení příprav k nastá ¬

vající výstavě státní Výbor přisel
k tomu náhledu ž zvětšení někte-

rých budov zvláště pak pavillouft

dobytkářských nutným jest a bude

proto na práci tu několik tisfo do

laru věnováno Člonovó výboru
jsou vesmí-- toho náhledu žo vý-

stava letošní loňskou v každém

ohledu předčí a Že i počet návStěv- -

iiíkft proto mnohem značnější bu

de O dopravu jich na výstaviště

postaráno bude letos mnohem lépe
a podobně i na výstavišti samém

provedeny rftznó opravy tak že

pohodlí návštěvníku v každém ohle-

du bude zabezpečeno

— Kučiteló zpronevěřilého po
kladníka městského Kolína dosud
neučinili žáJnou nabídku městu na

vyrovnání zpronevěřilé částky je
likož však prohlásili že v několika
dnech tak učinili hodlají nebyla
návladnírn městským žaloba proti
nim dosud podána Návladní Con-rie- ll

prohlásil že k podání žaloby
dosnd dosti času jest a že nevy-

rovnají li ne věřitelově za v 5as ža-

loba ještě v záříovém zasedání sou-

du krajského k projednání dojde
— C K Dake přišel v úterý ve-

čer na Sherman a Ohio ul k vážné-

mu úrazu Projížděl ne totiž na

bicyklu když tu naň 7elký novo

fundlandský pes se vrhnul a z ko-

la jej strhnut při čemž mimo

jiných pohmožděnin ruku v zápěstí
zlomeiia mu by byla — Pes byl po-

licistou zastřelen
— Tom Kricson Kd Wortke a

J Kane dostali so v úterý odpole
dne za mříže Trojice tato sešla

se odpoledne na tratích dráhy li
& M a zde počata se nmlouvati o

tom jak nejlépe oloupili by ho dal

hosti neo T F KulTera ve Forest

Halt Hovor jejich vyslechnut byl
náhodou jedním zo zřízenou želez

ničních a věo oznámena policii
kteráž ptáčky lapla dříve než plány
na loupež dohotoveny tyly
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3 Chas Steiger

po 1 Ité ulici potři ba j-- t prodlo tíiť

j' n několik bločku tuk jako trať po
10té a pn (1té ulici kteréž víccliny

joii již urovnány a jn by polomeni

lrit í vybudovaly Ze Smlh Omahy
a ze Sheniiin Ave i ze 21té ulice

mohly by vlaky Hv?dttiy býti po

Vinlon na 13tou že by mohl doiáh- -

routi pnrku z kterékoliv éáti mcita
a kteroukoliv pouliční dráhou přímo
což bylo by nemožným když by vý- -

dtava byla v kterémkoliv jiném míxtě

Tyto výhody parku Kiver View munl

uznávati každý bez výminky a mynlí

me že jent dobrá j řlh žitOHt docílili

toho aby výiítuva tu umíměna byla
JeHl nice pravda Že my v jižní čáHti

jun-- j bývali vždy popelkou ale to

bylo hlavně naSí vinou jelikož jume

námi o své vlastní záležitonti

jak bychom měli V této

věci jeví no víak horlivost mezi

občanntvem jižní strany rněnta joHt

velká naděje že umístění výnla- -

viítě v Kiverview Park Mtane ne

Hkutkem NeMtojímo OHamoceni

nýbrž mámo dobró npojenoe V

South Omaze jednonylně panuje

Bmýílení příznivé Iliverview Parku

Pro Kant Oraahu horlí pouze jen
občané v Council IJIuIIh ale když by
toho docíliti nemohli dají přednoHt
nojlopňímu mÍHtu totiž lliverviow

Parku Občané ontalních častí mě-

Hta jsou rozděleni a rico na hovorní

straně jsou pro JNÍiller Park a na

západní ntraně pro Elmwood Park

vňak obě Htrany když by nemohly
docíliti toho co hí sami přejí dáva

jí přednost Kiverview Parku před

druhým Tak no tedy utváří věci

velmi příznivě Hlavní věcí jent
oněm toto: Právo rozhodnutí o

tom kde výstava odbývána býti má

budo míli ústřední neboli správní

výbor výstavní společnosti který
sestávali bude i padesáti členu

jenž zvoleni budou akcionáři Ka-

ždý kdo má akcii bude míti jeden
hlas při volbě tohoto výboru Kolik

bude kdo míti akcií tolik hlano

bude ovládati Proto čím více

akcií bude upsáno od občanu jižní
části města tím více hlasu budou

míli při volbě správního výboru a

tím nptse docílí zvolení Kiverview

Parku za výstaviště Proto jen k

přání aby každý opisoval dle nej- -

větsí své možnosti tak abychom

zajistili výstavu pro Kiverview

Park O prospěchu který by umí

stění výstavy v jižní části města

všem obyvatelnm jejím přineslo
není třeba se rozpisovali Postačí

poukázali k tomu ie výstava polr
vá pul roku Jent měsícft od června

do listopadu a že denní návštěvy
na výstavišti páčiti lze na deset až

padesát lisfo osob lo snad posta
ví k tomu aby si každý učinil před-

stavu jak by město naíe a zejména

jižní část oživeny byly
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Cyklon v St Louisů

Není v dějinách Ameriky případu
Kiery iy zazuamanaval tak velikou
rtrálu na životech i majetku cyklo-
nem jako jent ana kteráž Hpftuobena
byla před nedávnem v St Louíhu
V městě tom saméin přes dvě tě lidi

zahynulo au tittíc bylo raněno a přeB
♦20000000 jmění zničeno Mezi

pOMtuenymi jent l mnoho naíích
rodákfi

Aby každý mohl hÍ o tom pojem
učinili zaopatřili jume íotoralické
pohledy na zříceniny tohoto cyklonu
Utnr5 mor! itnétni nliylmíf tl mil

ceniny HokoUkó nfuě i katolického
kostela v Jana a vftbec nejzajtma
vějAÍ pohledy na HpoiiHtu DpftMobenoti
Celkem obnahuje nejit 43 plnontrán
kových vyobrazení a prodávánu j
za nepatrnou cenu

pouze 25 centů sešit

vněm naífm odběrateldm Do Cech
zašlém HeAit ta 37 centu

Jelikož vyobrazení jnou nnímky

fotografií jou úplně věrná a zflxta

nou vždy zajímavou památkou na

hroznou tu událont Zaplete 25

centft v penězích neb kolkách a

obdržíte wíit obratem poSfy thd
Pokrok Západu Omaha Neb

Lešetínský kovář

l'ř(l nřkolika lety vyilina byla v

i Traze iíchvatn& výpravná Áncň Hva-toplok- a

Čecha: "ISetínNký kov&ř''
Líčeno v ní OHtrými tahy ponfrnčo
viní tenkých lélin cizoyemHkými

falirikanty a vřelá linka lidu čeikó-h-

k řeči oteft Hvých LeMctínHkJ

kovář vzor pravého Čecha vzíloruje
Htiahám ]iontmčovacím a zaplatí
vzdor Hvftj životem neboC za ponřm
ftovately Htojí mocnA rameno "záko-

na a KpravedlnOHti" liánen pHaná
V lohu lehkém přece úchvatně jí
mavém zpnHohila veliký rozruch

len trval na krátce! Vlála ji
Jen něco málo

ÍVSak iřcil( koníÍMkací rozprodaných
mezi lid

přeHvědceni !e přijdem
viriu (iritni Kazueno inuovnina UHie--

ciiuiu Hvvyt vyučit jnnie ho svole-
ním ppinovatele Lánon tuto v plném
znění konfiskovaného vydání A v

očekávání tom jnmo na nemýlili
Během prvého roku vybráno prvé
vydání nkrovnó ovAem a ucpofáda-l- i

me vydánt druhé v mnohem

lepAÍ a dokonalejší úpravě a větíím
' lormáté než bjlo prvé JUuen tvoří
kniha o 68 utranách a prodáváme ji
po 25c Do Čech ne zaručením

I z 60 centK z druhého vydání (ana
kniha valně tělní) za 5 cntd
KdoMtánf za hotová a

1'OKUOK ZÁPADU
OMAHA NEB


