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_ _ lulyn" nu huntr níwhť Vftftia
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Omaha Nefc

mha Nabr 3 srpna 1900

Statistikové hádají se vzhledem
k počtu obyvatelstva v Číně Ne

bylo by lépe kdyby s braním cen

su počkali až do skončení zakro-

čení spojených vojsk? Bylo by

jistějším a měli by jich aspoň mé

ně k počítání
BOBROVÉ SE TEDY PŘECE VZDÁVAJÍ

přemoci anglické Naději na ví-

tězství ovšem nemají a konečně i

ten nejodhodlaoější bojovník za

touží po tichem krbu domácím

aby se z útrap válečných zotavil

Složení zbraní burských však ne

bude znamenati odložení nepřá-

telství k Angličanům neboť může

to býti při nejbližší příležitosti
obnoveno

Zprávy z Itálie oznamují že lid
chtěl zatčené auarchisty lynčovati
zároveň ale též se oznamuje že

vojsko v Miláně stojí ve zbrani

aby mohlo rychle zakročili proti
lidu který hrozí vzpourou Nedá

se mysleti že by tentýž lid na

jedné straně chtěl se mstíti vrahům
krále a na straně druhé se bouřil

proti téže krélovládě Budou tedy

zprávy o úmyslu lynčování anar-

chistů asi přehnané

Jak zprávy z Číny oznamují

táhnou Američané Angličané a

Japonci samí na Peking bez Něm

ců Rusů a těch ostatních Vy

padá to jako by vláda Spojených
Států se přichýlila přece k Anglii

spíše
í ilež k Rusku Jen ať toto

chytání se za šosy anglické neu-

vede vládu a národ Spoj Států do

nemilé situace Přátelství Anglie
ku Spoj Státům se až posud
osvědčilo býti velice pochybným
a jen Rusko prokázalo této zemi

služeb neocenitelných

V ANGLICKÉM PARLAMENTU PŘIŠLO

prohlášením vlády na jevo? že od

pádu Pretorie dalších 12000 mu-

žů vojska do jižní Afriky bylo po-

sláno — a jak z docházejících

zpráv je patrným cení dosud vál

ka u konce tak že zajisté ještě
dalšího vojska v Transvaaíu zapo
třebí bude Okolnost to nejlépe

vysvětluje proč Anglie dosud tak

nepatrnou úlohu v zápletce čínské

hrála --— máť příliš mnoho želez

v ohni a tudíž takékde to možno

dalších obětí střežiti se musí

Dle zpráv censovní úřadovny

znají okresy Manhattan a Bronx

tvořící starý New York 2100000
obyvatelů u porovnání s 1515301

tak že jeví I SS M

stek 38 procent v posledních 10

letech a porovnání s přírůstkem
256 procent mezí lety 1880 a 1890
a 28 procent mezi lety 1870 a
1880 Dle : toho bude i na dále
New York největším městem ame

rickým nepočítaje v to ani Brook

lyn s kterýmž Větší New York
tvoří a s kterými zajisté 3500- -

000 obyvatelů dosáhne

ZNÁMÁ ZASTANKYNÉ ŽENSKÉHO HLA--

sovacíbo práva Susan B Antho- -

ny radí jižním čornochům by
úlevy před utiskováním se strany
bělochů hledali v přijetí šestnácté
ho dodatku k ústavě spolkové
jímž by ženám a dcerám jejím

při radování se nad tím as uvažo-va- ti

co vlastně toho příčinou jest
Což nemůže toho příčinou býti
právě opětné prohlášení se strany
jejich v platformě národní pro
svobodnou a neobmezenou ražbu
stříbra v poměru 16:1? Až bude

po volbě a strach před možností

provedení článku onoho pomine
zajistě zas obchod se rozvine a (ta

všech stranách zase pracovati a

obchodovati bude se plnou parou
právě tak jako do nedávná tomu

bylo

Když teď bylo dokázáno nezvrat-n- ě

že anglické zprávy o zmasa-

krování cizinců v Pekingu byly
lživé hledějí Angličané světu na-

mluvili že Číňané také lhali Není

prý pravdou že by byla čínská

vláda obležené vyslance v Pekin-

gu chránila nebo jim nějak nápo-
mocnou byla Každý rozumný
člověk však musí nahlédnouti Že

bez jakési pomoci čínské by se

nebylo mohlo udržěti těch několik

set cizinců naproti celému městu

přes milion obyvatelů čítajícímu
Angličanům však záleží na tom

aby poštvali celý svět naproti Číně
a proto hledají k tomu všech mož-

ných příležitostí a hlavně lží

V EVROPSKÝCH ZEMÍCH MONARCHF- -

ckých se veškeré zlo přičte vlidaři
a lid nespokojený pak sahá na ži-

voty těchto vládců v domnění že

tím zlo bude odstraněno Co jest
ale plátno zavražditi jednoho vlád-

ce když na jeho místo přijde
hned druhý a třeba ještě horší?

Král a císař není v žádné zemi

neobmezeným panovníkem ba ani

nc v Rusku neboť i tam se řídí

dle přání a náhledů lidí kteří dvůr
a vládu tvoří Veškerá zla spole-
čenská pak při nejlepší vůli napra- -

viti nedovede ani ten nejmocnější

panovník Proto jest vraždění
vládců právě tak málo účinné na

poměry světové jako odpravování
zločinců

Z NEBRASKY DLE ZPRÁV STAT1STI- -

ckých minule námi uveřejněných
vyveženo byly v uplynulém roce o

10000000 lb mouky více než v

roce minulém a vzdor přírůstku
tomu vyveženo ještě ze státu na-

šeho 20800000 buŠlů pšenice

aby jinde sem léta byla Loni byla
úroda poměrně malou a letos při
úrodě daleko větší bude procento
vý"ežené mouky vůči pšenici da-

leko menší i kdyby zároveň se

zvýšenou úrodou i více mouky vy-

robeno bývalo Není příčiny proč
by každičký buši nebrasské pše-

nice doma semlen býti neměl a

doufáme že kapitalisté naši ko-

nečně prohlédnou a že k poznání
přijdou že semletí doma levněji
přijde než tam kde za dopravu
ďo mlýna platili sc musí

J1K DRAHO VÁlKA PŘfJDE TOHO

nejlepší důkaz poskytuje nám vý-

kaz pokladního odboru Anglie
vzhledem k vydání spojeného
s válkou v Transvaaíu Při vy-

puknutí války min října odhado-

váno vládou v parlamentu vydání
na nejvýše na $55ooooookteráž-t- o

částka byla povolena avšak již
v únoru uznáno za nutno požado-va- ti

dalších $65000000 a do

března vzrostlo mimořádné vydá-
ní s válkou spojené na $215000
a od té doby vydání spíše ještě
stoupá než klesá a již nyní nabý-

vají vrchu obavy že vydání váleč-

né do skončení války $750000-00- 0

sobě vyžádá To by zname-

nalo že přemožení - každičkého
Boera stálo Anglii maličkost $15
000 a lepší poklona statečnosti a

strategii Boerů zajistě učiněna

býti nemohla

Letní zábavy přináší sebou

vymknutiny a otlačeniny Ty nej- -

borší případy obou lehce se vyiéčí
použitím St jakobs Oel

Podnebí t Hot Springg"
Podnebí v Hot Springs Jest zcela

než v ostatních částech South
Ílnýma docela i jiným nei v ostatních
částech Černých Trchfi kdež přec mílo
by býti podnebí stejným Dny jsou s pra-
vidla jasnými noci studenými a rychlé
změny řídkými vlhkost vzduchu jest
ta a Deptanou se temer sni ca rec to na-

stolí
Vzduch jest ivláště' čistým a rábí vás k

venkovníma pobytu po celý den ideu
si lehnout unaven a ospalý aviak 1 poko
jem Káno riuváte občerstven posílen
a k denní Draci Dritraven Krev rvchleii
žilami vám proudí cítíte hlad máte cfauf
ka vstoupeni do hor k chozeni I koapsnl
k tančeni a vůbec do všeho co pošlou žiti
vám maže 8 výjimkou léčivé vody ne
prospěje nic jiaeno k sesiieni siabyca a
k acínění silných silnějšími
V srpna dráha Burlinglonská vypraví

několik levných vjletniců viakD do Hot

Jízdné obnáxí ledna cena s Dfiasikoa
tS OO za obé cesty Lístky platný tson na

slninoa doba a obsluha na cestě do Cer--
aých Vrcho jest nevyrovnale mou
Doidta k místníma ledna teli v CMe

1901 ranám nlici a ten nechf vám řekne
co vás cesta bode státi a kdy levná jízda
bade v platnosti
Krásní obtisková cirkuláfe O Ceraých

Vriíck poiloi a as požádání SSaá
' í FRAJÍCIS
em Psasaagar Aftat Omaha Jíeb

V bělehradských vojenských
skladištích objevena byla veliká
krádež jež vězela v tom že za
drahé peníze byl kupován špatný
materiál a že do inventáře zapiso-
vány předměty kterých není a ne-

bylo Krádež poškodila erár o více
než milion franků Objevení to k

učinil vojenský intendant Djoka
Obradovič Muž tento před ně
kolika dnv vvta$n Kvl r DnnaÍA

utopený Uřadní listy oznámily
že se dopustil ebevraždy z příliš-
né nervosnosti

Věc udála se jinak jak si vy-

pravuji Bělehraďané — Djoka
Obradovič byl poctivý muž Jako

takový krádež nezatajil až věděl
že kompromitováni budou nejen
vyšší důstojníci nýbrž i generalis-
simus Udal věc a Žádal aby za-

vedeno bylo vyšetřování Za dva
měsíce byl mrtev Smrti jeho bylo

zapotřebí k zakrytí hanebného zlo-

činu na státním majetku

Posledně se ozývá jméno muže

jenž za loňského krvavého proce-
su bělehradského proslavil se jako
jeden z nejbídnějších vyvrhelů
které zplodila milanovština Dal
se zjednati od Milana za křivého
svědka Dosvědčoval že ho kníže
Nikola vybízel k zavraždění Mila-

na ač bylo dokázáno že knížete-Nikol-

ani neviděl tím méně s

ním mluvil Dále dosvědčoval že

bylo spojení mezi knížetem Niko-

lou a vůdci radikálů za jichž pra-

vou ruku a spoluvinníka se vydá]
val ačkoli při přelíčení bylo vidno
že je poprvé spatřuje a oni jeho
Bylo mu slíbeno že jedněmi dveř-

mi vejde do Žalářní koby v Šatě

trestaneckém ale druhými vyjde
jako velký pán a miláček králův
Ale Krezovič právě tak jako Kne-žcv- ič

uťscluál úlohu bezvadně
Osnova lží a intriky byla příliš
hrubá aby mohla zůstati nezpo-
zorována I slepý ji mohl viděli
Ku špatnému herci nikdo se nezná
Kneževič místo očekávané odmě-

ny za attentát na krám BarlovcŮv

byl popraven Krezovič odsouzen
do žaláře v němž již po roce život

svůj dokonal jak se zdá nikoliv

smrtí přirozenou Byloť dokud

byl živ stále nebezpečí že nadejde
den kdy bude ze žaláře vyveden
a poví podle pravdy že attentát
Milanův nebyl ničím jiným nežli
nacrt-rucnn- Lrnmfrtii Mi annvnn'
S ním toto nebezpečí pro Milana

je pochováno

Jest nemožným

vyvráíííí fakta - Jest snad

ným potvrdit Oiusex

Gma2anú

Nic nemůže přidáno býti závažnějšího-
ku zkušenostem nížeji uvedeným aby
cena jich zvýSena byla Omaiané mohou

bezpečně utvořit! si vlastní svůj dsddek
na základě přesvědčujících důkazů jež
občané zdtjSl podávají Což nepostačí
náitledovní zcela pravdivá dosvědčení
ku přesvědčení i toho nejhorSíbo z nevě

Hcích Tomášů?
Pí Michael Tosonery čís 565 sev 12

ul pravit "Záda mne mnohdy bolela tak
Iv sotva Vydrželi jsem to mohla Mnohdy
mohla jsem e sotva hnoutl a sehnouti

se bylo úplnou nemožností K dovršení

bědy měla jsem obtíže s ledvinami a ne-

ustále zkoušela jsem něco za účelem do

cílení úlevy táž v&sk se nedost vovals
Manžel dostal mi Doan's Kidncy Pills u

Kuhn & Co lékárně roh 15 a Douglai a

po užívání jich po týden k velkému mé-

mu překvapení a větší ještě potěše alou-h- o

trvající potíž zmizela Pošlete koho-

koliv v Omaze ke mně chtí li osobní od-

poručení Doan'i Kidncy Piiirv

Doans Kidney Pills na prodej ve

všech lékárnách — cenaSOctft škatulka

aneb se pošlou poštou od Foster-Milbu- rn

Co Buííalo N Yvýhradních Jednatelů

pro Spoj Státy Pamatujte si jméno
Doans a neberte jiné

Železniční Ujky — V

Stydlavý novopečený párek jel
nedné krásné noci v obyčejné spa
cí káře a když myslel že nikdo je

neposlouchá jmenoval ji holubič-

kou a ptal se ji čí že kachničkou

jest načež potměšilý cestující je-

den notně se jim vysmál a zamilo-

vaný párek hanbou nevěděl ani

kudy kam atd

Morálka — Mohli si říkat ho-

loubku a holubičko a mohli cukro-

vat třebas celou noc bez nejmenší-

ho vyrušení kdyby si bývali vzali

jedno ze spacích oddělení ve spa-

cích vozích North-Wester- n Limit-

ed vlaku North-Wester- n dráhy

PáflQm spolkli
Cíetní (obchodní) knihy jaw l4g
ra íowrnala denní knih y a jio
t£s oabora a Pokruka 7Dwda--

býti má na Kubě volba delegátů
do konvence ústavodárné kteráž

počátkem listopadu sejiti se má a

k výsledku volby této hledí se se

snadno pochopitelným zájmem
vstříc neboť bude to jaksi prvým
krokem k docílení úplné samostat-
nosti a neodvislosti Kuby K hla-

sování ve volbě nastávající opráv-
něn bude každý kdož k hlasování

při červnových volbách městských

oprávněn byl Ten kdož na Kubě

dle stávajícího zákona volebního

voliti chce musí totiž býti domo-

rodcem neb synem domorodce

narozeným v době kdy rodiče

jeho prozatímně jen v cizině Žili

aneb Špančlem žijícím na Kubě
v době přijetí smlouvy pařížské
kterýž přísežně dosud neprohlá-si- l

Že poddaným španělským
zů-sta- ti

zamýšlí a musí býti nejméně
21 rok stár Mimo výše uvedené-

ho musí míti jednu neb více z ná-

sledovních vlastností — musí umět
čisti a psáti neb musí míti osob-

ního neb pozemkového majetku v

ceně $250 v americkém zlatě neb
sloužiti musel v armádě kubánské

před 18 červencem 1898 z kteréž

čestným propuštěním vykázati se

musí Ustanovení poslední oprav-

ňuje k občanství kubánskému i

Dle zpráv z Havany docházejí-
cích vyvolalo uveřejnění prokla-
mace volbu delegace do konvence
ústavodárné vypisující spokoje-
nost všeobecnou zvláště pak
ovšem u těch kdož po dosažení

úplné neodvislosti v době co nej-

bližší touží neboť právem vidí v

tom prvý krok ku konečnému do-

sažení nejvroucnějšího přání své-

ho Neschází ovšem na těch kdož

vyslovují obavy před důsledky
vložení velké zodpovědnosti do
rukou nezkušených leč obavy ony
jsou nemístnými Vždyť přec
přijití musí jednou čas kdy Spo-

jené Státy dostáti musí slibu své

mu že Kuba právem jest a má

býti svobodnou a proto také čím

dříve Kubánci naučí se samovlá-d- ě

byť by to i s nesnázemi sebe

vážnějšími spojeno bylo tím lépe
pro ně 1 pro nás bude Právě tak

jako my zde tak i oni mají mezí

sebou strany a sobecké neb zapro
dajné politikáře zároveň však roa

jí v řadách svých i mule schopné
a vzdělané jichž zajistě cílem bu-

de by Kubě zajistili samosprávu
na základě patřičném a trvalém

Spojené Státy svoláním konvence
ústavodárné a zajištěním Kubě

úplné samostatoosti a neodvislosti

dospějí čestné své povinnosti a

kdyby státi se mělo a lid kubán'

ský neschopným samosprávy uká- -

zati by se njěl tu aspoň svědomí
naše bude čistým neboť vláda

plně vědoma toho býti si může
že vůči Kubě vykonala plnou svou

povinnost

Šedivého příruční kniha a zá-písn- ík

Jest to neocenitelná příruční
knížka pro každého jen poněkud
v praktickém životě zúčastněného
člověka — a zvláště pro venko-

vana který jsa sám na sebe odká

zán neví mnohdy sobě rady v

rozličných případech života aniž

má na koho by se obrátil Takový

prostě sáhne do náprsní kapsy
vyjme odtud Šedivého příruční
knihu a zápisník a tato skromná

knížka mu poradí na místě spoleh-
livě a nebude ho to státi ani kroku
an! centu — vyjma co na koupení

knížky té vydal Tak na př do-

věděl by se rád jak je daleko z

některého města do Nov Yorku

neb ranoho li úroku se smi poža-

dovat v některém státě a na jak
dlouho má kde směnka či nota

platnost neb mnoho-l- i semena po-

třebuje k osevu polí zahrady luk

atd a knížka mu okamžitě poví
Také mu poví jaká tu platí zemská
míra t j co je sekce — jak je vel

ký townšip jak se dělí aměří akr

jak se psaní registrují to jest na

recepis dávají a hromadu jiných
užitečných věcí — Užitečná pří-

ruční knížka ta k dostání jest u

Jos Šedivého 237 Petrie Str
Cleveland Ohio za 25c Objed-

návky z venkova možno zaplatili
v kolkách P91X3H12X2

Jest mnoho věcí v letě jež jíme
a jež nezáživnými jsou Doktora

Aug Koeniga Hamburger Tropíen
odstraní nezáživnost a přivedou
žaludek zase do zdravého stavu

lactvatf trval vvMeav Zcbva'y a
smlsl po jednodenním otíraní Dr

Sline'! Oraat Nerv Rwrtonr Zatlete ! pro
llOO láhev na tkontku Obdržíte ji sdarma
brlt tlilo Uá KU Arek Sk Fblfadelphla
tm Hiuirmw

II la14 eeské holka na domácí nrict
llltU B3 v karta! ve iporidaas rodin
Plat éobrf a stáli prLtxt BIhMhi
sstf sin W si Buabaaa SMI Maso str

nářstvu našemu vydavatelstvem
dosavadním sděleno přechází Po

krok Západu do rukou vydavatel-
stva a redakce nové—nové ovšem

však pouze jen co do jména spo-

lečnosti a řídícího redaktora a

staré co do sil u listu působících
— a tu zajistě na místě jest před-stoupi- ti

před Čtenářstvo naše s

programem jehož v budoucnosti

přesně držeti se chceme

Jako po dlouhou řadu let minu-

lých od samého založení svého
až do posledních několika měsíců

i na dále Pokrok Záp hájili budu

zásady strany repubikánskéstrany
toza administrace jejíž jak minu-

lostí jasně dokázáno jedině zem

naše zkvétati a blahobyt mezi vše-

mi třídami obyvatelstva našeho

šířiti se může a kteréž jedině a vý-

hradně za to co děkovati jest že

na tak vysoký stupeň rozkvětu

přivedena byla V poslední době
ovšem nastoupena stranou repu-

blikánskou politika s kterouž

suad někteří z dřívějších stoupen
ců její souhlasiti nemohli a kte
ráž jak již uvedeno do jisté míry
příčinou změny ve vydavatelstvu
byla to však není nikterak příči-

nou proč že by strana republikán
ská naprosto odsuzována a před
nost straně druhé dávána býti
měla Ze dvou zel vždy dlužno
voliti to menší a tak i v případě
tomto Máme snad k vůli tak
zvanému imperialismu — kterýž
však dle našeho přesvědčeení pou-

hým jen strašákem za agitačním
nčelem volebním vyvolaným jest

jak doufáme dokázati — zříci se

strany o kteréž dokázáno bylo že

blahobyt obchodní 1 průmyslový
zemi zajišťuje a máme snad při
družitise ku straně o kteréž dobře
hlavně z let posledních známo že

jest stranou polévkáren obchod-

ních úpadků průmyslové tísně a

všeobecné bídy? Menšina vždy
podrobiti se musí většině Tak
tomu jest i ve straně a dosud ne-

bylo snad nikdy platformy národ-

ní s jejímž každičkým článkem

každý člen strany bez výjimky by
souhlasil a proto také nebylo by
radno tentokráte zříkati se strany
jedině snad proto že s jedním
článkem prohlášení zásad jejich
nesouhlasíme Proto také i Po-

krok Západu pod novým řízením
věrně státi chce při národním
lístku republikánském a činí tak
v naději že vítězstvím jeho zvýše-

ný ještě blahobyt veškeré zemi za-

jištěn bude
Co týče se politiky státní a

místní sledovali hodlá Pokrok i

na dále týž směr jakým pod dří

vější správou se bral — zachovali
sí hodlá úplně neodvislost svou
Chválili hodlá tam kde chvály
záslužno kárati a tepali bude kde
toho potřeba se ukáže a bedlivě

hleděti bude k tomu by do úřadů
na politiku národní žádný vztah

nemajících voleni byli výhradně

jen muži schopní čestní poctiví
a zájmů poplatnictva dbalí
S výjimkou kampaně národní

neb důležitých voleb státních ne-

hodláme časopis náš články a úva-

hami politickými přeplňovali a

čtenářstvo naše zbytečně jimi
unavovali nýbrž pečlivě dbáti
chceme toho by Pokrok Západu
stal se tím čím při založení svém

obmýšlen byl by stal se totiž

věrným zrcadlem rozkvětu veliké-

ho našeho západu amerického a

aby věrným rádcem a pomocní-
kem stal se každému kdož ve

státech západních budoucnost
svou hledati chce Samo sebou
se rozumí že jako v minulostí

tak i na dále přinášeti hodláme

pojednání z různých oborů a Že

podávati budeme stručný sice za

to ale věrný obraz toho co neje-

nom v této nové ale i ve staré
vlasti naší se událo a co pozorno-
sti čtenářstva našeho zaslouží

Co otázek náboženských se tý
če tu prohlašujeme zásadně že

projednávání týchž ve sloupcích
listu našeho na dále místa nena

lezne Nechť každý věří si co

chce a ten kdo projednáváním
otázek dotyčných neb útočením Či

obranou té které víry zabývati se

chce nechť obrátí se na časopisy
se směrem náboženským či proti

náboženským neboť v listu poli
tickém místa pro to není
Toť náš program jehož prove

dení a dalšímu zdaru a zvelebení
listu veškery naše síly věnovati

hodláme v té naději Ze práce
naše dojde uznání a že dosavadní

přízeň dosud jak Pokroku Zápa
du tak í podepsanému co dlou

holetému spoluredaktora téhož

věnovaní i na dále zachována

nám bude

Za Vydavatelskou Společnost
Pokroku X V Milkovikf- -

neboť tímto dnem přešel koupí
ve správu a majetnictví společno
sti nové a třicátý rok svého vy-

cházení započíná tedy Pokrok

Západu se změnou vydavatelstva
Oznámení toto bude snad většině

našeho čtenářstva většině našich

přátel osobních přeKvapenfm
Tomu se pranic nedivím neboť

před rokem neb dvěma nebyl bych
sám věřil' že nebudu slavili pěta
dvacítDeté výročí působení svého

u Pokroku Západu jestli té doby

dožiju
Jsem povinen přátelům svým a

odběratelům vůbec vysvětlením

příČinkteréž vedly ku změně této
Bvlv to hlavně dvě ledna z

nich byla že následkem šíření se

a vzrůstu všech ostatních odborů

Národní Tiskárny vyžadovalo ří

zení obchodu veškeren můj čas a

musel jsem se proto hned počát
kem minulého roku vzdáti redakce

Pokroku Západu Ovšem jméno
mé stálo v čele listu a já zodpo-

vědným byl za to co jiní psali
však jen zřídka a za zvláštních

příležitostí měl jsem časusáhnouti
k tužce redaktora To mne ne

uspokojovalo a přece nebylo vy

hnutí neboť jak praveno ob

chodní záležitosti vyžadovaly ve

škeren Čas který jsem závodu

věnovati mohl Druhá příčina

byla že já neschvaloval směr ad

ministrace země naší kterýmž se

tato od započetí vyjednávání o

smlouvu míru se Španělskem ubí

rala a kterýž stranou republikán-
skou schválení obdržel Naproti
tomu jiní z podílníků Národní

Tiskárny dávali přednost tomu

co za menší zlo z obého považo
vali a za okolností tak jak se utvá

řily chtěli i nadále podporovati
stranu republikánskou- - Tento
rozdíl v náhledech mohl vésti ku

sporům vydavatelstva a aby se

tomu předešlo po zralé a důklad

né úvaze přišli jsme k té závěrce

že nejlépe bude když společnost
Národní Tiskárny se rozdělí a ti
kdož si přejí aby Pokrok Západu
nadále zůstal listem republikán
ským týž co díl svůj podrží a ve

vlastní správu vezmou

Následkem toho několik z po
dílníků společnosti Národní Ti

skárny vystoupilo a utvořivše no-

vou vydavatelskou společnost

převzalo Pokrok Západu do své

správy a budou jej nadále vydá
vati V Čele společnosti stojí do-

savadní dlouholetý spolupracovník
v redakci pan R V Miškovský

kterýž od roku 1883 již při časo-

pisu působil a sice od roku 1885

co spoíuredaktor Nepřichází

tedy Pokrok Západu v ruce jiné
v ruce cizí nýbrž bude i nadále
vlastnictvím těch kteří jej až do-

sud z části vlastnili a po většině

řídili Doufám proto že dosa

vadní přízeň bude Pokroku Zápa
du i nadále zachována

K uvarování všech nedorozumě
ní podotýkám že ostatně zůstává
obchod Národní Tiskárny bez

každé jiné změny Společnost
Národní Tiskárny podrží celý zá

vod tiskařský podrží knihkupe
ctví a bude nadále vydávali Ho

spodáře Knihovnu Americkou í

Hospodářskou Knihovnu kdežto

vydavatelská společnost Pokroku

Západu bude pokračovati u vydá
vání téhož a jelikož v budově Ná

rodní Tiskárny najala si místo pro
závod svůj i vyjednala otisk časo-

pisu v tiskárně naší bude Pokrok

Západu aspoň pro budoucí rok
k nalezení na starém místě

Vzdávaje se vydavatelství í re

dakce Pokroku Západu činím tak
s vědomím že jsem mnohým
svým obchodním přátelům mnoho
velmi mnoho povinen za nesčetné

služby' přátelské kteréž mi a k

vili mně i listu často prokazovali
a všem takovým jakož i všem

upřímným a horlivým přátelům
Pokroku Západu vzdávám louče
se s nimi díky nejsrdečoější
doufám že přízeň jejich zůstane
zachována nejen Pokroku Západu
nýbrž též 1 mně a Národní Ti
skároě

Jménem Národní Tiskárny '

Jan Retiikj

— Severův Životní Balsám pů
sobí na celou soustavu tělesní
čistí a sílí orgány zažívací odstra
ní žloutenku i bledničku překoná
zácpa a bolení blavy Cena 75c

Předplácejte na Pokrok Západu
$25 řečně

hjasovací právo poskytnuto bylo

Zajisti le více než pochybno jest
ie by tento Šestnáctý dodatek čer-

nochům jižním čeho platným byl
dokud působnost dodatku patná-

ctého jímž politická diskriminace

k vůlí peti neb plemeni zakazo-

vána jest násilím a volebními pod-

vody jest potlačována
'
PoPOCJMTi BADUjl SK HAD TÍM Zt

přítomni otx&eJ aesí tak dobrýso


