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FraníUcu Kal vftřihíedě pokracu- - učiní (ónerální řidílel Davia byl
jf Výlavnl ří JiteNtvo pzva!o k polálán o avě dobrozdání ilran
zahajovacím alavnoiem guvernéra této záležituti a pravil la výatav
Markhama a mayora Eileria kuří ní řídíteUtvo ae jíl tanálí plánem
oba ulíbili le e dotaví Krtho-- nahradit ze tvé pokladny celou
vo kolo počalo e do 14 t m v íkodu jil zejména Francouzi e

poprvé Máčeli a "káry" pěli AvSak i kdyby toho nebylo
jeho byly naplněny zřízenci výaia- - mohlo prý by ae uměle očekávat
vy zádiupci tisku a jtnýrai pozva- - že buoe ikoda nabražena a aice oJ
nými boaimi mezi nimiž bylo 500 města Chicaga em francouzské
uěiielo mě-tuký- ch žkol Jíjrl učí- - vyauvovatele pozvalo a tito zde
něna opatření aby na velkém ni- - uspořádali velmi krásné oddělení
méstl výstavy hned před uměle-- čímž přispěli nemálo ku zdaru

(

ckým palácem podivena byla fon- - podniku a jil t té příčiny ae musí
tana "The Older Přena" Porn město považovali zavázaným k na
Shields Clarkem Bronzová práce hraženf Sko:y Ostatně řiditel-n- a

této fontáně poctěna byla na utvo prý to myalí se zaplacen m
kolombické výstavě v Chicago žkody do opravdy a užinilo již
medailií a bude v uměleckém oble- - opatření abr bvlr ztrátv ohněm
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spojití Konvence Americké fede-
race práce v Chicagu poztánf toto

přijala a předseda Sim Gompera
oznámil přípisem grand maeter
orkmanovi It P Hovereignovi

že zvoleni jsou za delegáty f J
Guire Frank K Foster a Sam

Gompers V případu tom odporu- -

čuje Gompers by porady počaly
první týden v měsíci únoru

T letech

O zvláštním případu sděluje se
In ní n ! f „! L 11 __t

nik F Bauer v dílnách dráhy IJg
toar v lirightwoodu iaměstnaný

Clalo aMIlapllky 11000 a I 6 lapllky 1170% Os 6V M lapUkr "I&00

V USto cení ubranto J ortem Ul JU pfudplalai na Pokrok JUpada a Kalaovna Auarlekoa
K timto atroj&m ceeki fairody tiemime

ITeptoddvdmo £lc£ aitroja
k vftll vfdJiia a pevedema t nkh olhod Of nám ponwi Jdlul Jda Jwt to aoyuboni pokytll
pMleilbiat Bnllm odhiribtl&n) nubytl dckomlíbo Iktltottroja ca cara tovární Kdo vf ta oby&tjný
dobrf ttroj stoji lis ! r Btlia hfú Bfi6véH la byckora my mokli ma opitMU právi tak dnbrf

troj aa meni ncl polovici ti ceny V tm vlak BfJitoS lidité tajnoatl a dá a to via vy nvStlU r„
Jadnodola Stroj kter Jadnalel prodává ta 46—M ďd botové iH-- 80--66 na splátky rttatojt

plvodi4 V továrni vlet Bel 90-- 11 doliri Vi de spulaínoal vydtiuia siáinlbo JadnaU-l- a kirrf ch

vyditaU10d4 Mbvtra bakiii lim prudanlm ttrojli tbra 11 ala néjuki prodat nou! vydrlovat po
domnt Jed najala krl Jmmi rádi kdyl odhydoa Jadaa atroj ca tdea a mni na kaidia vydilall tli
Ttnto dvojí vadili k my nallm odbli oleUlma a Janara prrtřcdiilky m- - ri oimy a tvároa a
nAktiiltu aimla la (ynn Livárnl haa vfdilko Bi&íeia tliád Lak aa ona manit nl nninaltnl
toho araná kafrlý la twjam to ládná fáry lo Bojfia to anad atrojo IpatnliH a PHOTO JEN lad- -

ncll Bynrs mu wm preaisucit aa ta irujo ia u una aauora jas w jm liKtlOVlU mí W--

viti! nal aa polovlřnl cena pcaea Jí--o proto U a první ruky sa tana tovární

Kdo by snad 0 Um choval prar nijakoa pocbjrUooai tobo aposorBoJam sa v la avadani
caraotol a nlroo todnlma 4tl ná'cda!frt Balďlkai

Xd blf aMriMt IMAa (raj " Wt iřa aUaH frMhUk a teta enta
afatOl aafattVHMCá arH a t dnaaMAaM ayrotnMU 6 aj alriat ftrouai mAMJfj kdykeUm

44 K) k4 aa aMam wriUU a ehdrli rot ptnlu nrU
tohmo Datu pnutiva aam Jeden m stroji "Pokrok t vl domiono-af- )

a a6 thv biI stroj Iitiií((w 8ln-e- r unávi a Tuuuua boúaaí Alkuiauoall atroj
"Pokrok Západu" tJdkonalřJM Adreiujta Jednoduaal


