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Stávka ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦4omilostni i jeho guvernérem Tay-lore-

vydané za zákonité a od
posluhou v tamním sirotčinci

před několika dny pokusil se

I KoutskýPaintGlass&VVall PaporGo
429 N 24th St iGlasfow Block) So Omaha

X Dokonaly a úplň výbér

NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
'— ni

Z Washingtonu

J Úterní zasedání presidentova
kabinetu věnováno bylo výhradně
rokování o záležitostech týkajících
se Portorika a to hlavní o obsaze-

ní jednotlivých tamních úřadů a

rada guvernérova sestávati má
z jedenácti Členu — pěti domo-

rodců a Šesti Američanu —a jelikož

rámců na obrazy atd
Zboží prodává se na botové ve velkém neb malém Práce barvířské a

natěračské i barvení náv šatních tabulí atd vykonávají se dobře a spole- -
uuve ruuio nejiepsi ueimci se zaměstnávají +

Janaos ICovitsls- -
řiditei

zřízenců pouličních dráh st-lo- ui

ských trvá dosud a jak se podobá
jest pramalá naděje na smírné její
urovnání a vítězství stávkujících
Výtržnosti jsou dosud na denním

pořádku a jízda stěžována hlavně

jest tím že lid se stávkáři sympa
tizující všemožné překážky dopra-
vě klade V pondělí došlo na ně
kolika místech k tuhým srážkám
mezi stávkáři a policií a pokud
známo bylo pět osob při nich
těžce poraněno a i81etý Martin
Zika na místě zastřelen Zika stál

prý ve dveřích obydlí rodičů svých
a zasazen byl kulí z přepadené
káry policistou vystřelenou přímo
do prsou a smrt v několika hodi
nách následovala — V úterý zů
stávala situace nezměněnou nebo
vzdor četným výtržnostem se poda
řilo společnostem dráh pouličních
jízdu na celé řadě dalších tratí za-

hájili čímž opětně vyhlídky stáv-kář- ů

ha možné vítězství značně

zmenšeny byly Mezi osobami

jež dne toho při srážkách mezi po
licií a stávkujícími k úrazu přišli
nalézal se konduktér Kilbore kte-

rýž střelen do zad a slečna Minnie

Krugerová pravnučka prý boer- -

ského presidentakteráž od dlažby
odrazivší se koulí zasažena byla
O zachování Kilbora při životě se

pochybuje a na vypátrání bídika
kterýž ze zadu jej střelil vypsána
byla společností dráhy pouliční
odměna liooo — Středa byla ne-

méně bouřlivou a celá řada osob

byla poraněna Žel že mezi ra-

něnými bylo i několik dítek kteréž
žádného podílu ve výtržnostech
nebraly a jež zalítnuvšími kulemi
těžce raněny byly Veškery po-

kusy na dosažení dohodnutí se
mezi oběma stranami byly i tento-

kráte mamy a tak zdá se že stáv-

ka trvati bude dále dokud buď
stávkáři na milost a nemilost spo
lečnostem se nevzdají aneb dokud

společnostem nepodaří se dosta-

tečný počet skébú sobě zajistit!:
' ' i Musel platltL
V Plume S D zatčen byl

v úterý redaktor časopisu Tribune
T D Edwards v okamžiku kdy
na vlak do Sioux Falls jedoucí
vstupoval Edwards pokutován
byl před měsícem pro nevážnost
k soudu $ 100 avšak vyžádal si tři
cetidenní lhůtu k odvolání Lhůta
ta vypršela však v sobotu aniž by
Edwards se odvolal aneb pokutu
zaplatil pročež k zatčení jeho při-

kročeno Po dopravení do vězení

pokutu zaplatil načež propuštěn
byl Edwards jest kandidátem do

kongresu a soudce jímž pokuta
uložena jest jeho soupeřem

Znovu zatčen

byl V úterý v New Yorku Charles
F W Neely bývalý vrchní f-

inanční jednatel poštovního odboru
na Kubě kterýž jak známo nalézá
se v obžalobě pro zpronevěření
fondů poštovních a pro švindle
v oboru tom páchané První ža-

loba byla kriminální a nyní zatčen
na obžalobu civilní kterouž na
obnos zpronevěřený žalován jest
Záruka v jeho druhé žalobě usta
novena na 150000

Lynčován
V Pueblo Colo lynčován byl

ve středu Černoch Lalvin Kimb-ler- n

z trojnásobné vraždy usvěd

čený a lynčování lo bylo jedním
z nejsurovějšícb jaké kdy ve stá-

tech severních se událo Černoch
vezen byl z Denver a vzdor tomu
Že vědělo se že pokus na IvnČo- -

vání jeho učiněn bude úřady ni-

kterak nepřipravily se na zabráuě-n-í
toho ba naopak byly úplně ne

činnými a neučinily nejmenšího
kroku by vězně před zaslouženým
trestem tímto zachránily Vlak
očekáván byl na nádraží zástupem
několika tisíci lidí a sotva že za-

stavil již vězefi na rukou i nohou

spoutaný téměř do rukou davu
strčen a hned smyčka na krk mu
vhozen Po zemi přes koleje že-

lezniční vlečen byl černoch dále
než dva bločky kdež na telegraf-
ním sloupu pověšen Provaz dva-

kráte s ním se strhal a pověšení
teprvé po třetím pokusu se poda-
řile ač dle tvrzení některých iiž

před tím mrtev byl Po několika
minutách bylo tělo jeho odříznuto
to jen k vůli tomu aby novým

surovostem bylo podrobeno Ohlá
šeno totiž že smrt ještě nenastala
a tak nastalo nové mlácení do bez
duchého již těla kteréž divým vě
šením skončilo — Kimblern hvl

proto z vazby propuštěn Téhož
dne odmítnuta guvernérem státu

Indiány žádost guvernéra Beckha-m- a

o vydání Finleyho pro tutéž

příčinu obžalovaného aniž by dů-

vod k tomu oznámen byl Bývalý
guvernér Taylor kterýž prý jak
se proslýchá též obžalobu proti
sobě v účastenství v zavraždění
Goebela má odejel ve středu též

do Indianapolis kdež prý před

vydáním soudům kentuckým jest
jistým

Porada zlaťařských demokratů

V Indianapolis se odbývala 23
května důležitá porada předáků
strany zlaťařských demokratů

Ujednali se na tom posečkati až

po konvenci demokratické v Kan-sa- s

City a budeli tam požadavek
volné ražby stříbra poražen pak
nenavrhnou Žádné kandidáty V

resoluci přijaté se vyslovili jak
proti Bryanovi tak proti McKfa-leym- u

Otázka volné ražby stří-

bra padne prý jen s Bryanem
kdežto McKinley a Hanna jsou
podporovatelé vládního zlodějství
jak se to již na Kubě osvědčilo

Demokraté pro Bryana
Ve Wichita Kan odbývali de

mokraté 3 j května státní konven-
ci v níž se vyslovili pro navržení
Bryana za kandidáta presidentství
Zvoleným vyslancům do národní
konvence uložili aby pracovali
pro navržení za náměstka muže
takového který souhlasí s chicag-
skou platíormou z r 1896 již
při zahájení konvence se modlil
rev Dubber aby dal bůh Bryano-
vi navržení i zvolení k čemuž
účastníci hlučně tleskali

Republikáni soBthdakotŽtí

se sešli v bioux řalls ku státní
konvenci 23 května V resoluci

přijaté odsuzují trusty a žádají
rozšíření moct vlády ústřední ku

potírání jich dále schválili vše

cky zákony přijaté v kongresu a

vyslovili se
"

pro expansi načež

po jmenování delegace do konven
ce národní a presidentských elek-tor- ů

navržen celý lístek státní
Charles N Herriedem za gu

vernéra v čele

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Mízový mor

řádí prý přec jen v San Francisku
a zdravotní úřady učinily již kro
ky aby dalšímu šíření sc jeho
byio zabráněno Vrchní dozor
nad karanténou a nad obmezová-

ním nákazy svěřen byl dr Kioyn
novi zdravotnímu komisaři pří
stavnímu a týž nařídil očkování

proti moru všech Číňanů a Japon
ců ve čtvrti čínské usazených
Proti rozkazu tomu povstal mezi

čínským obyvatelstvem velký od-

por a konsulem čínským podán
proti němu rázný protest

Mnsi se stěhovat
Malá dělnická osada Change- -

water N J bezpochyby zanikne
a to následkem bezohledného jed
nání trustu tabáčnického Před
nedávnem zakoupila American
Snuíf Co Umnější závod Bowers
Snuíf & Trbacco Co a to proto
aby sv 'bi ezila výroba ačkoliv

při kůiri bylo prý ujednáno že
se má v závodě i na dále praco
ván Propuštění z práce citelně

postihne zejména staré dělníky

jiehí jfit asi' 60 tito nebožáci
viastni sice domky ale budou se
muset přece jen vystěhovat ježto
nemohou tam žádného zaměstnání
více naleznouti American Snuíí
Co která v posledních týdnech
jedenáct podobných závodů za-

koupila a nyní 95 procent veške-

rého ve Spojených Státech spo-
třebovaného tabáku vyrábí vládne

kapitálem 125000000 Dělníci

domky své sotva as prodají poně-
vadž obchodníci kteří bylí pouze
na ně odkázáni uzavřením dílen
rovněž jsou zničení

Uprchlíci postřeleii --

Ve Fort Riley Kansas chtěli

uprchnouti dva vojenští trestanci
z vězení do nějž byl každý z nich
na rok odsouzen Přepadli náhle
strážníka a vezmouce mu ručnici
dali ae na útěk Seržant dělo-

střelecký však zaslechl lomoz a

chopiv pašku střelil za prchající-
mi poraniv oba jeden byl pro-
střelen skrze břicho a Životem
sotva vyvázne druhý má prostře-
né pále

zavražděni manželky své mimo
čehož znásilnil dvě mladá děvčata
tam chovaná načež několika ra
nami z revolveru ze světa je zpro'
vodil

Neštěstí v dolech
V uhlodolech Cumnock u Char-

lottě N C se stalo opět ueštěstf
v noci na na 33 května V

přede dnem se udál náhle výbuch
když se v dole nalézalo as 45—50
lidí Hned se beběhl lid výbu
chem ze spánku vyděšený a počalo
se pracovati na zachraňování hor
níků Z dolu bylo vynešeno 22
mrtvol kdežto ostatní v jiné části
zaměstnaní ušli vší pohromě Bě-

hem čtyř let je to již drubé neště
stí které se v dolu tom přihodilo
Při prvním zahynulo 43 lidí a nyní
22 Výbuch prý se stal násled
kem porouchané svítilny

veiky upaoev
V New Yorku učinila ve čtvr

tek úpadek jedna z největších ko-

misionářských firem amerických
Price McCormick & Co hlavně
v bavlně spekulující a dluhy její
na {13000000 odhadovány jsou
Úpadek firmy měl velkého vlivu
na trh bavlnový a cena téže na
burse po oznámení úpadku téměř

půl druhého centu klesla

Z KUBY

Příručí generálního poštmistra
Bristow kterýž jak jsme již ozná
mili na Kubu vyslán byl aby tam

šmejdy ve správě poštovní objeve-
né vyšetřoval suspendoval v pon-

dělí dosavadního vrchního ředitele

pošt kubánských Rathboaa a to
následkem toho an podezření na
něm lpí že buď o šmejdech oněch
ví aneb že nedbalým zastáváním

povinností svých je umožSoval

Z FILIPÍN

Z Manily oznámeno že gener
Bellem velícím jižní části ostro-

va vydán byl rozkaz aby důstoj-
níci upustili od pokusů na organi-s- o

vání úřadů samosprávných na

jednotlivých místech a to proto
poněvadž poměry příliš tam jsou
rozhárané než aby řízení záležito-
sti místních do rukou domorodců
vloženo býti mohlo
Gen Schwan předložil v odboru

vojenství zprávu o poměrech na

Filipínách panujících Ve zprávě
té udává že by Filipínci dali nej

lépe na jeve svoji nčšchopuOší
k samosprávě kdyby zanecháni

byli sobě samým Povstalci nyní
kladou velké naděje do doby de-

šťové očekávajíce že mnohé z po-s4d-
ek

amerických budou muset

býti vzaty z míst jež zaujímají
pončvač si nebudou moci zaopa-tři- ti

potravy Pak očekávají že
zvítězí při příští volbě strana

a vojsko americké že
bude odvoláno Veliká většina
lidu filipínského si přeje mír pod
vládou americkou jen divoši v ho
rách a rozptýlené Sety povstaleeké
tomu vzdorují Nejvíce však vadí
nedůvěra lidu k vojsku americké-

mu avšak lze očekávati že to
v brzku pomine až se obě strany
lépe poznají Jakmile se jen získá
důvěra zámožnějších lidí na ostro-

vech bude dílo Američanů usnad-

něno Když shledají bohatší Fi-

lipínci Že vojsko americké ostrovy
neopustí a že je bude chrániti před
vyděračností band povstaleckých
pak budou sami nápomocni vojsku
při stíhání a vyhubení jich čímž

povstání bude konec učiněn

DROBNÉ ZPRÁVY

V Mystic la zastřelen byl
v pondělí v hádce James David-so- n

Wm Quinleym Vrah vzdal
se sám úřadům

V pondělí oznámeno papež-

ským ablegatem jmenování Henry
P Millera z Cincinnati biskupem
ohioským a Henry Granjona z Bal-

timore biskupem v Tucson Ari-

zona

V newyorské káznici státní
Sing-Sin- g popraven v pondělí po
šesté hodině ranní proudem elek-

trickým Fritz Meyer odsouzený
k smrti pro zavraždění policisty
v říjnu 1897

V New Yorku vylovena v úte-

rý ze severní řeky mrtvola muže
v níž poznán dolovnf spekulant ]
W Moyle kterýž již po několik
dnů z hotelu tvého pohřešován

všeho druhu barev skla

I NAŠEHO MĚSTA

— V zdejším ústavu hluchoně-

mých odbýváno bude 6 června
slavnostní otevření nové budovy
školní a zároveň" i skončení roku
školního ve škole staré Na vý-

boru uvítacím nalézá se též kra-

janka Mary Smrhova
— Známý stěhovač pokladen a

těžkých nákladů Elmer J Davis
zlámal si včera odpoledne při prá-
ci na Farnam ulici nohu Byl
dopraven do nemocnice sv Josefa
kdež zlomenina srovnána

— K vážnému úrazu přišla vče

ra odpoledne na 13 a Vinton ulici

paní Dorothy Zellerová Táž spě-

chala ku káře když tu do ní při
přecházení tratě károu opáčným
směrem jedoucí vraženo a ona k
zemi sražena Byla ji pravá noha
zlámána mimo čehož i četných
pohmožděnin utrpěla a jelikož

jest již u pokročilém věku může

poranění pro ní vážnějších násled-

ků míti
- Práce na viaduktu 16 ulice

pokračuje rychle ku předu a měst-

ský inženýr jest si jist že viadukt

již počátkem července veřejnosti k

používání bude odevzdán Želez-

ná konstrukce jest již do plné
poloviny délky provedena a 3

kladením podlahy na dohotovené

již části též rychle se pokračuje a

proto očekává inžinýr že viadukt
bude při nejmenším 014 dnů dří-

ve dohotoven než samotný dráhy
očekávají -

"

— Okresní komisaři budou míti
kolektora pokladníka městského
na krku a sice učiněn bude pokus
na skolektování různých daní
zvláštních v obnosu $ 10 449 70

jež prý okres městu již od r 1889
dluží— Částka tato dlužnou je za

položení 25 chodníků podél majet-
ku okresního a za proražení ulic
Pacific Hickory Woolworth a

Poppleton čímž prý okres na ma-

jetku svém získal a tudíž také

podíl svůj na vydání s prací tou

Sbírka na Matici Školskou

v Čechách

Jan Znamenáček Glencoe
O T ~

groo
Dříve ohlášeno 815

Celkem $9 15

Zprávy spolkové

Podp Sokol Tyrš cis i
Sokolové pozor! Příští neděli

dne 27 května v 1 hodinu odpol
dostavte se v plném počtu v stej-

nokroji do síně spolkové odkudž

pojedeme do So Omahy na výlet
bratrů Sokol TyrŠ číslo II Za

Podp Sokol Tyrš čís I
— Jan Chieborád taj

Pěvecký odbor Těl Jed Sokol

odbývá pravidelnou měsíční schá-

zí v nedělí dne 27 května ve 2

hod odpol v Sokelovně Všichni
nechť se dostaví

J R Fiala tajemník
Sbor Martha HAJ Čís 10

V neděli 27 května odbýváni
bude pravidelná schůze ve spolko-
vé místnosti Jelikož velmi důle-

žité jednání předléhá jsou tudíž

všechny členkynědútklivě žádány
by se dostavily
ZAcfevatr trrale Tyléíeny Záchvaty a ner- -

▼oDOt smlsl po Jednodenním nlirinf Dr
Kline' Great Nerve Keatorer Zatiet d pro
$200 labev na skoniku Obdriitoli idanoa
Dr K Klina Ltd S01 Arch St Phlíadelpbía
Pa UlODT&tf

Lékárna ku koupi bnefATloe v nejTětfl České osadé Obchod dobro
STedenf m proiDtraJícl Prodá se Dnuza len
s t příčiny ze leden se fpolečniki chce rct--
nodne t oocnodu Tjttouplu a jiti na odpoil
nek Pilte na Frank Neděla Creta Nebr

Ífn nivulo! l"l rfamnf obchod
yrVUKJ gitfn prádlem praaovním

oděrem Jakol i tahá kr za lemon cenu Místo
toto }rst sároTefi velmi rhodns ku provinová-
ni mulnká neb tenské krejčoviny neb Jiného
domácího samtstnáni Kdo cheei roaly m ka-

pitálem sacít obchod neupomeB tato rýtečnon
pKlelltoaU Adresujte: "Harcain"
mt Pakrok Západ o Omaha Neb

přijme do prače hocha klérObumík se rrnfll řemeslo t Cechách a
ehtěl by aa prlmérenoa mulu dle dohodnuti
prsoovsti aby se sdejlimu spasoba práce

naučil Přihlášky dájtei se pisemnt-po-

adreaoa "uburník" care of Pokrsk Západu

guvernérem Allenem jmenovaní
domorodců oznámeno již bylo ro-

kováno hlavní o tom kým místa

zbývající obsazena býtí mají
% Jak z Washingtonu se ozna

muje nejsou vyslanci boerští ne
zdarem diplomatického poslání
tvého do Spojených Států nikte

rak odstrašeni a hodlají pracovati
i na dále za účelem získání co
možno uejširších sympathií lidu

amerického Za účelem tím hod

lají také nastoupiti okružní cestu

po Spoj Státech na kteréž na
vštíví veškerá přední města při
čemž ve schůzích veřejných stav
věcí a příčiny války objasniti chtf

Z konrreso ~

V senátu jednáno v pondělí
Allenově resoluci aby vyslanectvu
boerskému přístup do zasedací
síně senátní povolen byl o čemž

rozpředla se tuhá debata s tím vý
aledkem že konečně přijat 36

proti 21 hlasu návrh aby resoluce

dotýčná na stůl položena byla

Zbytek zasedání věnován projed-
návání rozpočtu poštovního —Vý
sledkem jednání bylo že rozpočet

přijat i s dodatkem aby na prove
dení stávajících kontraktů na za

vedeni spojem pneumatického v

New Yorku Brooklynu a Phila

delphii $225000 povoleno bylo
--— V úterý jednáno" bylo o Spoo
nerově resoluci kterouž ustanove
no býti má aby po potlačení po
vstání na Filipínách správa těchto
v rukou presidenta spočívala
pokud by kongresem jinak naříze-

no nebylo V témŽe zasedání po
dány senátorem Clarkem z Mon-

tany nové pověřující jeho listiny

Projednání záležitosti té ponechá
no bylo na příští středu— Středa

stráeia řečí sen Platta z Con- -

nectieut kterýž dokazoval že za

objevení poštovních švindlů na
Kubě výhradně jen administrací
naší co díkovati jest mimo čehož

pokračoval senátor Spooner v řeči

své o otázcefilipínské Po krátké
schůzi výkonné zasedání po 5 ho- -

din odročeíto r íf: ':

V sněmovně poslanců v pondělí

přijaty dvě předlohy pro dělnictvo

důležité a sice byla to předloha
zavádějící osmihodinovou dobu

pracovní pro Všechny dělníky na

pracích vládních zaměstnané a

předloha zakazující mezistátní ob-

chod výrobky trestaneckými —

Úterní zasedání věnováno bylo
hlavně projednávání civilního zá-

koníku pro Alaiku mimo čehož

přijata předloha státní kterouž

někdejší královské pohřebiště na

Hawaii za reservaci vládní prohlá-
šeno jest — Ve středu přijata na

odporučení výboru právního před-

loha kterouž povolováno jest vy-

dání poštovního švindiera Neelyho
soudům kubánským ku potrestání
Ke konci zasedání přijata resolu-

ce kterouž odročení kongresu na

den 6 června ustanoveno jest a

kterouž zároveB výboru finančnímu
dáváno jest právo ku zasedání o

prázdninách kongresních za

lem vypracování předlohy kterouž

by dali válečná na přiměřenou míru
snižována byla

POLITICKÉ

V Keatpcky

přijat minule námi oznámený roz-

sudek ne jvyššího soudu spolkové-
ho jimi demokratický guvernér
Beckham uznán velice klidně a

všude zachován ten největší pořá-
dek Dosavadní republikánský

guvernér Taylor nařídil veliteli
milice by svrchovanost správy
demokratické uzaal což stalo se

v úterý ve Frankford Tak zvaná

demokratická milice byla guverné-
rem Beckhamem rozpuštěna při
milici staré tak zrané republikán-
ské pouze jen vrchní správa změ-

něna Téhož dne v Barboursville

zatčen byl bratr bývalého tajemní-

ka státního John L Powers z
v zavraždění Goebela

obžalovaný leč dlouho ve vazbě

nezůstal neboť soudem uznáno

byl Dle všech známek jedná se
tu o vraždu

V Denver odbýván v úterý
sjezd západní federace hornické
němž usnešeno na prvém místě

požadovati úplné vyloučení přistě-hovalectv- a

japonského kteréž prý
na západě v dolech místa bělochů

zaujímá

Z Washingtonu se oznamuje
že sněmovně odporučena bude ku

přijetí předloha kterouž by obchod
s lihovinami na všech reservacích
vládních úplně zakazován byl

V Chicagu zničen byl ve stře
du po poledni požárem tenement-n- í

block "Jackson" stojící na 39
ulici mezi South Park a Calumet
ave v němž téměř na 200 rodin

bydlelo Požár způsoben byl vý
buchem gasolinových kamen a

rozšířil se tak rvchle že celv
block v 45 minutách v troskách se
nalezaL

Před 27 lety

Stručný výtah zpráv politických
amerických i evropských z kruhů
česko-americký- a z kroniky uda- -

ostí uveřejněných v Pokroku
Západu-Ameriká- nu

ze dne 21 kvílná 1873

Politické americké

Naše výstavní komise ve Vídni

byla presidentem sesazena an prý
neschopností svou zem naší v

očích Evropy zostudila

Soudce Pierrepont z New Yor
ku jmenován vyslancem v Petro
hradu

Kronika událostí
Ve Westville Pa udál se 14

května v uhlodolech Drummondo-výc- h

výbuch při němž na 50 děl
níků zahynulo
Básníci Longfellow a Bryant

jmenováni čestnými i

členy ruské
akademie věd

V Dixon 111 sřítil se 510 stop
dlouhý most na němž několik set
osob na hromadný křest baptistů
se dívajících se nalézalo Na 200
osob bylo usmrceno

U Cherryvale Kan objeveno
vražedné doupě v osamělém dom
ku manželů Beuderových kteří
náhle beze stopy zmizeli Nale-

zeno tam přes 12 hrobů v nichž
oběti jejich zakopány byly

' Politické evropské
Z Londýna došla zpráva že

Chiva padla v moc Rusů a že chán

chivským stal se ruským zajatcem

Dne 12 května korunován ve
Štokholmu Švédský král Oscar II

Z kruhu cesko-americký-

V Cedar Rapids nalezena byla
pí Mašinová v lůžku svém zastře-

lena a muž její František zatčen
na podezření že vraždy se do-

pustil

Z našeho státu
Petr Kastl z Newton Saunders

Co navrhuje by sněm státní po-

žádán byl o zavedení vyučování
češtiny v školních okrscích pře-

vážnou většinou českých

Do Montgomery a okolí

Jelikož náš dlouholetý jednatel
p F V Staněk se z Montgomery
odstěhoval jsme povinni vzdáti
mu za jeho dlouholeté a nezištné

působení v zájmu našem srdečné

díky a doufáme že i v novém do-

mově svém pro listy naše nadále
působiti bude

Jednatelství po panu Statikovi

přijal z ochoty vlastenecké všeo
becně a chvalně známý rodák pan
Josef E Sokol kterýž všem na-

šim odběratelům poslouží správně
a svědomitě jako činil pan Staněk
a prosíme aby se všichni v zájmu
našich listů na něho a důvěrou
obraceli V úctě

V úctě Vydavatelstvo
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