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maa na Fricka vražedný útok vtito mohli sami kontrolovali pro
Pittsburgu a ač byl střelen a bod CODTANT & SQUIBES

SeJlepSi trrdé a měkké uhlí Téi arkansaský antraelt a

IiVJlepSí llllaulsKké ořechové $600 Clierakee kuno

é pro pece $55 J Cherokee řechové pro kamna se spodním

pílkládáníiii $525 MUsourxké ořechové $450 kusové $475
TELEFON 980 ÚŘADOVNA t 1405 Faruam

''Oj % lllll
nut tu zápasil s Bergnaanem tak

dlouho pokud nepřišla pomoc
Frick se z ran mu zasazeoých vy- -

hojil a od té doby považován byl
za velikého nepřítele dělníků

ZPRaí VC'CKE
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CEŠI V AMERICE li
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1 V Chicagu zaměstnána byla
předminulé pondělí krpjanka

bydlící v čís 615 Throop
ul praním a měla ve světnici

svoji dvouletou dceru&ku Annu
Dítě se batolilo beztarostně po
světnici a hrálo si hned tady
hned onde Když byla Zikešová

Frick narodil se z chudých íarmer
ÁronikaudaAtíI Přehled zo světa polltic "A

i 'x
H V HAYWARD taj a pokl iWALTER MOISE předseda

ských rodičů ve West Overtonu
v Pa a jeho jmění se dnes páčí na

40 milionů dollarů

Dokonalé vítžzství genlalnostl Mar--

J C W Beckham Miami Pa
Váš telegram jsem obdržel Presi

hotova s některými kusy prádla
odešla s nimi aby je pověsila k

dent bude potěšen z vaši návštěvy

příští soboto o 10 hod ranní''
Tento telegram ovšem tím více

WILLOW SPRINGS

BREWING 00
OMAHA NEBRASKA

přispěl k popularitě "guvernéra" I t
va ten aby lidem naházel ještě více

písku do očí poslal telegram na

jednoho šerifa do Clinton Ky v 4

usušení Zatím dítě se přiblížilo
ke škopku naplněnému sodnatou
vodou a spadlo tam Jakmile se

matka vrátila poznala s hrůzou
celé neštěstí a vytáhnuvši dítě

přivolala z lékárny pomoc Dítě

bylo v bezvědomí dopraveno do

lékárny a podařilo se úsilovným
snahám přivésti je k životu Bylo
však živo jen krátký čas smrt

němž nařizoval aby jistému vězni vyrábí výtečný ležák z českého chmele nejleplfho Ječmene a pověstné

WILLOW SPRINGS VODYudělena byla milost Telegram
tento nemohl být však doručen

PO STiKS&STKlPliSlSBSMIiri

přivoděna byla účinkem žíravin

poněvadž taková osoba v Clintonu
ani nevězila a tím se "guvernér"
prozradil a byl zatčen právě v

tom okamžiku když se bavil hrou
whistu

jež voda obsahovala Zármutek
matčin je nezměrný fp Nejlepší a nezkušenější znalci piva tvrdí že pivo vařené WILLOW

p SPRING8 BREWING CO jest nejzdravčjSím a nejlepším výrobkem
jx toho druhuK četným neštěstím která se
k Zkuste je a doznáte pak sami že jste lahodnějšího piva nepili 47m6 J

Lynčováni černocha

V Pittsburgu Kas rozbouřený
VY 1

Z POLITICKÉHO SVĚTA

Z Washingtonu
Prttident ntbude arbiirátorem —

Spor vtnetueíiký odkáián tmírll-m- u

soudu v Haagu

President Roosevelt se přece

jen vyhne tomubýti rozhodčím ve

sporu anglicko-německé- 8 Ve-

nezuelou a spor tento bude odká-

zán dle všeho k vyřízení meziná-

rodnímu smírčímu tribunálu v

Haagu
President i kabinet jsou nad tím

velice potěšeni již z té příčiny
íe uznáca tím zásada mezinárodní
arbitrace

Když car ruský své doby na-

vrhnul aby zřízen byl stálý smírčí
soud v Haagu tu evropští diplo
mité vzhlíželi na tuo myšlénku s

nedůvěrou avšak vzdor tomu
smírčí soud byl sestaven a jsou v

něm representováni vynikající mu-

žové všech národností Jedině
to jest na překižku účinnosti to-

hoto arbitračního soudu že tento
nemá dokonce žádné moci aby
rozhodnutí své učinil právoplat-
ným

Jeden z vysokých vládních
v zahraničním odboru se

vyslovil že toto odkázání vene-

zuelského sporu znamená velikou

epochu v lidské historii a že jest
to prvým krokem k všeobecnému

odstranění válek
Dle posledního prohlášení mi

dav vyvléknul z vězení černocha

již přihodila v ústřední tavírně

American Wire and Steel Co v

Clevelandu přidružilo se na před-
minulé pondělí v noci opět jedno

dejoé ceny svých výrobků a plo-

din Spolek nese jméno: ''Na-

tional Society of Equity of North
America' a v inkorporačních pa-

pírech nalézají se tyto zásady:
1 ) Společnost chce fedrovati a

podporovati organisaci mezi far

mery dobytkáři zahradníky a

mezi lidmi příbuzných zaměstnáni

založením nirodní organisace s

takovými odvětvími a místními

společnostmi jakých bude zapo-
třebí aby tím docíleny byly vý-

nosné ceny za všechny plodiny
farem zahrad a zelinářských fa-

rem a za všechny výrobky é

2 ) Společnost chce povzbuzo-
vat! farmerstvo ku stavění eleváto-r- ů

skladišt v hlavních tržištích

Ameriky a všude tam kde farmer-sk-

výrobky a plodiny lze zpeně-

žit! s výhodou dále chce podpo-
rovati všechno zákonodárství smě-

řující proti falšování potravin a

proti prodávání těchto chce se
domáhat! lepších zákonů k ochra-

ně faftnerství a dobytkářstvf po-

kud be týče dopravování výrobků
a plodin po dráhách

Společnost tato hodlá též podá-
vali zprávy o úrodě a o stavu

úrody o tržních poměrech v této
zemi a v cizině chce se domáhati

zakládáníučilištaby co nejvíce íar-

merských synů a dcer mohlo býti
v hospodářství nejen prakticky
ale i theoreticky vychovánoa chce
konečně podporovati zlepšení na-

šich cest a zlepšení našeho zavod-

ňování Presidentem této spo-

lečnosti jest J AEveritt vydavatel
rolnického časopisu "Up to Date

Farmer" místopresidentem jest
Seldon R Williams z Fort Worth
Tex sekretářem A D McKinney
z Indianapolis pokladníkem Hi-rat- n

W Miller taktéž z Indiana-

polis organisátorem jest Sid Co-rig-

ze Shelbyville Ind Pre-

sident Everitt jehož cílem jest
utvoření této společnosti vyslovuje
se " o její budoucnosti s velikým
ethusiasraem a doufá že založení

její znamená novou blahodárnou

éru pro americké rolnictvo Myš-

lénka je rozhodně velmi pěkná
ale dlužno vyčkati zdali skutečně
se prakticky osvědčí

Zkázonosný výbuch v herní

Wmim: Zapili s lům npíll mlZdráv a vesel rozloučiljse večer Fr
Burda 40 let stár z č 52 Anson

conlho

Proslavený italský vynálrzce
Marcooi který učinil vynález bez-drát-

telegrafie po mnohých

pokusech zdokonalil svůj vynález
do té míryže se mu nyní podařilo
zaslati již Dejen jednotlivá slova

ale celé depeše přes atlantický
oceán a sice mezi Table Head a

Poldu stanicemi Tyto tři depeše
které Marconi přes oceán zaslal

zní: Heoniger Héaton Rexhill

na moři NejlepŠi přáni pro vás

k novému roku posýlám přes oce-

án pomocí elektřiny nekontrolova-

né starou Broad ulicí (Tam na-

lézá se hlavní úřadovna kabelového

lana Poz red)
G Marconi

Císařovna Eugenie Farnbough:
Prosím přijměte mé uctivé přání
k šťastnému novému roku Po

sláno přes atlantický oceán u

telegrafií
G Marconi

Londýnští ředitelé Marconiho

společnosti Londýn: Mé nejlepší

přání mým spoluředitclům a jich

rodinám posýlám fpoprvé

bezdrátným telegra-
fem G Marconi

Dle výroku Marconiho poslední
strašlivé bouřekteré řádily v lišto-pád-

a v prosinci neměly žádného

vlivu na zaslání depeší jež do-

praveny bezdrátným systémem

přesně přes moře Vynálezce dou-

fá že bezdrátný systém otevřen

bude pro obchod nejdéle v něko-

lika měsících Po dlouhých stu

diích Marconi zařídil stanici na

St Johns v Novém Foundlandu a

dne 9 listopadu obdržel z druhé

ftaoicjs vCornwallu telegrafované

ave se svou rodinou aby odešel
do noční práce v zmíněné tavírně
Netušil že je to naposled Pied

půlnocí stihl ho týž osud jako
všecky nešťastníky před t m Na-

dýchal se zhoubného plynu a klesl City Sirfngt Bani

Aby uBnadnila malé ukládání úspor'
City Savinsrs Bank v Browu čtverci pro-

půjčuje vkusné pevné ocelové banky
jež si můžete vzíti domfi Když přihlá-
síte se o bank v Baši úřadovnfisložíte je-
den dollar a obdržíte bankovní knížku v
niž dollar připsán je vám k dobru Jakmi-
le se peníze v domácímbanku nahromadí
přinese se tento čas od času do naší úřa-

dovny vyprázdní se peníze se spočítají
u vaší přítomnosti a da se vám za ně pří-
slušný kredit ve vaši knížce Tyto malé
obnosy nesou drok vyrovnaný ptilletně
Zavítal li by jeden z našich zástupců do
vašeho domu vezměte si od něho jistě
bank

k zemi aby více nepovstal Když i:
B

ráno v obvyklou hodinu nepřichá-
zel domů manželka jeho jata ja
kousi neblahou předtuchou spě
chala mu naproti ale již cestou
zvěděla že věrný její muž a otec

nistra zahraničních záležitostí se-

ňora Lopeze Baralta Venezuela
se uvoluje zaplatili všechny dluhy

pěti dítek nežije více Skonal v

ambulanci na cestě do nemocnice
sv Alexe odkudž hned převezen

byl do svého bytu Nešťastník

pocházel od Benešova v Čechách
a dlel v Americe 23 roky Byl
členem spoiku sv Prokopa č 108

a hodlá je garantovat! jistým pro
icentem t celních důchodů aneb

zvláštní půjčkou IUJ

TTfiTTTT TDT? A fíTTV &skV hostinec
XlUlijJj ť&JXjJh o mésta Prahy

na rohu 13 a William ul Omaha
čisté a pohodlně zařízené pokoje pro cestující jakož i výborná česká

strava a vzorná obiluba V hostinci obdržíte výtečný STORZŮV LEŽÁ K :

nejlepší druhy via a likérů a nejjamuějšíidcjtaíky- - - 'v '♦ '
Krajané zavítáte li do Otnahy návštěvou ubytujte se v hotelu Praha a

ušetříte nejenom peněz ale zbavíte se i všelikých násnází 8

Tel LI 824 O přlzeS krajanů žádá VINCENC J DOBROVSKÝ

1! V Chicagu podlehl popáleni
T fKRONIKA UDÁLOSTÍ nám po trápaníwtéměř měsíc trva

jícím krajan Josef Fanta V no:i sr Za smilování dostal v odměnit smrtr ~ písmenko "s" Tehdy mnozi po-

chybovači nevěřili v praktický vý-

sledek bezdrátné telegrafie nyni
"Hoši jest štědrovečerní noc

neděle na pondělí 16 listopadu
seděl časně ráno as kol 3 hodiny
u stolu na němž stála rozsvícenánedělejte Žádný "trubl a buďme

však všeobecně jest uznávána ge
vespolek přátely Tak promluvil

lampa jež najednou vybuchla UMi! Ulili ! Ulili!nialnost Marconiho a kabelová

lana záhy v bezdrátné Marconihochicagský hostinský Charles Las-p- e

ke svým hašteřícím ne hostům Ve sklepě hráčského doupěte v

Montfcomeryho Godleyho který
dvě hodiny před tím zavraždil po-

licistu Miltona Hinklehoa v krátké

chvíli na to černoch odpykal svůj
zločin svým vlastním životem
Černoch zastřelil policistu jeho
vlastním revolverem když tento
nalézal se v zápasu s hloučkem

opilých černochů Jakmile se tato

vražda a zatčení vraha rozhlásilo

tu se rychle shromáždil dav mužů
na ulici a vniknul do vězeníodtud
jej vyvléknul a pověsil ho na nej-blii- ší

telegrafní tyč Provaz se 1 ním

však přetrhnul a černochovo tělo

spadlo s hřmotem k zemi načež

jeden z mužů přiskočil k němu a

ostrým nožem ho podřezal aby
rychle ukončil jeho trápení Vražda

policisty Hinkleybo se udála při
jedné zábavě v níž černoši dělali

veliký hluk Hinkle aby rámusu
učinil konec chtěl bratry Godleye
zatknouti ti se mu však postavili
na odpor a policista píšťalkou

pomoc V tom okamžiku
se dav černochů oafl vrhnul a

Hinkle počal se brániti svou pa-

ličkou Godley se strany vrhnul

se na policistu a uchopiv jeho re-

volver položil mu hlaveň za ucho
a vypálil Policista bez výkřiku
klesl mrtev k zemi Černoši dali

te na to na útěk ale oba bratři

Godleyové byli záhy zatčeni a

uvěznění Když dav mužů vrazil
do vězení tu vrah ho proklínal
jakmile všaic viděl Že smrt jeho
te blíží tu prosil úředníky šerifo-

vy aby ho chránili prosby jeho
však byly bezúčelný neboť dav

odzbrojil všechny úředníky a byl
pánem situace Godley vyvléčen
byl na ulici a dáno' mu několik

minut času aby se obhájil Ten
ale mluvil tak zmateně že dav

ztrativ trpělivost 'pověsil ho na

telegrafní tyč a kdž spadnul a

krk mu byl podříznut tu pověšen
na tutéž tyč znovu a mrtvola jeho
visela tam několik hodin nežli

byla uříznuta

Král KlonJIku v "trublech"

Se svolením guvernéra Indiány
Durbína zatčen byl v Petersbur-g- u

Ind Frank C Lorey na ob-

vinění že zpronevěřil $ 100 000 z

pokladny Dominion Gold Mining
Co jejíž byl pokladníkem Frank
C Lorey nazvaný také jinak
"Král Klondiku" zatčen byl na

žádost občanů z Catlinu v 111a

Lorey meškal v Indianě za tím

telegrafii obdrží nebezpečného SSSř uhlí u l Levi-h- o U něho do-

stanete uhlía za tato smířlivá přátelská slova
dostalo se mu v odměnu kule z konkurenta

Hot Springs Ark kde se sází na
koně vybuchnul plyn aneb gaso-lino-

nádrž ve středu dne 24

prosince a výbuch tento způsobil
mezi přítomnými tam hráči o- -

Z českého jihu
revolveru která přivedla okamži-

tou jeho smrt Surovým vrahem

který ubožáka zastřelil byl Char
Dopsal nám pan Josef Jára z

dobré a čisté spolehlivou váhu a tak lacino jaico kdekoliv jinde
Obchodní solidnost Levibo jest nejlepší zárukou že budete s uhlím
u něho koupeným plně spokojeni TEL iop

I LEVI 715 So 13th St" Omaha
Písku v jižních Cechách Praví:bromné zděšení Budova byla těžce

poškozena a při výbuchu jeden z "Tímto rád stvrzuji že Trinerovo

léčivé hořké víno s úspěchem jsem

les Mason který sotva vyrostl z

chlapeckých kalhot Vrah sám

poraaěn byl do ramene Vražda

Přikrývka na stole se nalézající
hned se vzSala a celý byt byl v

okamžiku v nebezpečí ohně Fanta
snažil se vzmáhající se plameny
udusiti a jelikož neměl nic jinak
vhodnéhočinil to holýma rukama

Popálil se hrozně od prstů až ku
loktům Na blízku obývající dr
E Čunat byl ihned přivolán a

poskytl mu prvé pomoci Dopole-

dne pak o čtvrt na jedenáct dal se

Fanta dopraviti canalportskou po-

licií do okresní nemocnice kde
od té doby byl léčen V pondělí
22 prosince však nastal obrat k

horšímu a Fanta skonal Byl 28

roků stár a svoboden zaměstná-

ním strojnik

hráčů byl zabit a asi 30 jich bylo
více méně poraněno Výbuch stal užíval a vynikající vlastnosti téhož

dávno mne tížící nechuti k jídluse skoro okolo 4 hodiny kdy v
konec učinily Poněvadž mnohé

ta se stala v čís 129 Ontario ulice
a Mason zatčen byl policií a

Kromě něho zavřeni byli
ještě čtyři mhdí muži kteří se v

herně bylo přítomno asi 100 osob

Telegrafista vyvolával právě vý prostředky které předepsány jsem

měl bez účinku zůstávaly mám

B l
1 n ů íiiraojí Siiíi Mmlí 1 nttf

vlastni

Bratří Kunclové 12M j 13 ul
Krajané učiní dobře když navštíví obchod Jejich zvláJWS v čase srátků

vánočních a prohlédnou sobě vždy čerstvé zásoby nejen všech druhů maea
ale i drůbeže jako: krocany husy kachnv kohouty slepice kuřata a J U
bratří Kunclů koupíte levněji než kde jinde Zboží možno objednali 1

telefonem TELEFON

sledek jedné dostihové jízdy v
dosažen' svého zdraví jen Trine- -době kdy vražda byla spáchána

nalézali v saloně Dle vypravo
New Orleansu když pojednou pod

rovu léčivému hořkému vínu
vání jednoho ze zatčených jistého

laba se zvédla a hned na to
zavzněl ohromný výbuch Ho poděkování Rád je širší veřej-

nosti vřele odporuČuji" Stejnýření poschodí budovy a zadní její
Hoeka stál on s jakýmsi Korném
u báni když Maeller a Mason

vstoupili do salonu Nejdříve si
hlas jde o' tomto výborném léči

stěny sřítily se do vnitř a spadnu Severův Olej sv Gotharda při
ly na zděšené hráče kteří se tlačili vém prostředku jak zde tak i za

mořem Sluší jen uvážiti že žaporučili pivo a počali ho haněti náŠÍ rychlou a trvalou úlevu při
k východům aby mohli uprch JRozstálilý obchod h tři žní
nouti Dům po výbuchu vypadal vlastni

ludek jest střediskem těla z ně-

hož veškerá činnost celého ústrojí

Že není k pití pak si poručili
whisku a Mueller za krátko si

stěžoval že se mu po ní udělalo

všech bolestech revmatických ne-

uralgii vymknutinách a bolesti v

zádech Napjaté a stuhlé svaly

stávají se jeho působením silnými
a pružnými Cena 50 centů

jako by ho bylo zasáhlo tornádo

Zpráva o této katastrofě se roz vychází a že Trinerovo léčivé víno

přímo na žaludek působí aby
špatně a počal hostinskému nadá1

hlásila hned po celém městě a
v

3vati Mason se přimísil do této
Central avenue kde herna je umí

M Svačinová č 125á j 13 ul
V obchoďě jejím budete vidy ochotně a levně obslouženi

Zvláštní výhody při nakupováni vánoíních dárku velký výběr
vkusných zimních dámských klobouku — za ceny velmi mírné

Pékné trvanlivé střevíce pro muže ženy a dítfey
O přízea krajanů žádá M SVAČINOVÁ

hádky a konečně vyběhnul z ho
stince a přivedl sebou svého bra Předplaťte se na Pokrok Zápastěna naplněna byla ihned davy

du — pouze #100 ročně
tra na pomoc V tom samém

okamžiku Laspe mluvil k rozčile

chom pochopili proč lék tento

tak blahodárný účinek má na

celé tělo Ono vyčistí dokonale

krev tvoří novou čistou a silnou

činí svaly tvrdými a pružnými a

nervy silnými obnovuje Životní
sílu V lékárnách Přímo zasýlá
je vyrabitel Jos Triner 799 So

Ashland Ave Chisago I lis

lidí Policie a hasiči počali hned
odstraňovali trosky a z nich vy
svobodili asi 30 poraněných hrá-

čů z nishž jediný Billy Helwig

slepec a řiditel lázně byl zabit

Obě nohy jeho byly zlomeny a

ným mladíkům že sváteční večer

nehodí se k hádkám ale sotva to

dořekl tu již Mason vytáhnut re
J

volver a střelil na Laspeho který účelem aby přivedl do vězení
celé jeho tělo bylo zohaveno Téžna to odvětil výstřelem ze svého

revolveru Mason utekl za kamna spolumajitel berný byl těžce po-

raněn Příčina výbuchu nebyla

Co zde ještě nebylo
to obdržíte nyní v hojně
zásobeném obchodě

Aloisie Zelené
v čísle 1314 William ul Omaha
a lice ikvostnó zlaté Šperky z Čech jako

prsteny náuftnice a proslulé granátové

Špendlíky hodinky a albu my hracími

strojky a j Veškeré zboží zaručeno

ceny neobyčejně mírné Skvosty ty
hodí le výtečně za dárky vánoční

a tam se schovav střílel dále po
dosud zjištěna a někteří tvrdí že

zaviněno bylo neštěstí unikajícím
Laspem který po třetím výstřelu
se skácel k zemi Mason při svém

zatčení se usmíval a omlouval plynem jiní praví že vybuchnula

Bezvadný oděv pro muže a chlapce'
syou vraždu sebeobranou Laspe
prý vyhnal Muelleta z hostince

revolverem a on na to vešel se

Písemnictví

Umlltcki dílo Z velikého množ-

ství nástěnných kalendářů jimiž

jsme byli svými obchodními přá-

tely poctěni vyniká umělecké dílo

p E V Nádherného českého

malíře v New Yorku Představuje
výjev z nemocnice: nemocný pln

důvěry vzhlíží ku krásné ošetřova-

telce podávající mu lahodni Tri-

nerovo léčivé hořké víno Kalen-

dář tento zajisté bude okrasou
každé domácnosti české výtisk
může obdrželi každý kdo zašle

10 ctů poštovného na adressu:

Jos Triner 799 So Ashland Av

Chicago 111

svým bratrem do hostince a v tom

Laspe prý již počal stříleti a trefil

ho do ramene Na to Mason se

bránil svým revolverem a po třetí

Dále máme na akladě hojný výběr

ženských i jacketfi od 125 až

do $500

LepSi výbčr všelikých hraček nemá

žádný Jiný obchod v Omaze Kdo ívl

obchod ten na Mudry večer obdrží

iluSný dárek úplně zdarma) Přijďte a

Sakové obleky
Jednořádkové a překládači o dvou

třechV Čtyřech knoflíkách—

Černé modré hnědé prosté pruhova-

né —

Zhotovené dle ideí předních kritiku

Cděvú

ráně Laspe sklesnul Vyšetřová-

ním bude zjištěnojak daleko vina

Masonova sáhá

Hrál sLna euvernéra
prohlédněte li zboží
Vlídně Vás obslouží 18m

ALOISIE ZELENÁ

několik Švindléřů kteří ho okradli
o {63000 jež vsadil na podvodný
běh o závod jenž uspořádán byl v

Colorado Springs Tito švindléři

uprchli do Hot Springs Ark a

tam byli na svědectví Loreybo
velkou porotou obžalováni z pod-

vodu Lorey si vyzvednul I65-00- 0

z banku a a nimi se odebral
do Denveru kde bylo ujednáno
že běh o závod má hýti podniknut
v Colorado Spriogs dne 1 září

Lorey vsadil tuto sumu na svého
běhouna který blíže u cíle zútny
sině klopýtnula upadnula protiv-
ník jeho pak vyhrál bez obtíží

Lorey se na to navrátil do St
Louisů a teprve tam mu vzešlo

jasno že se stal obětí podvodníků
a učinil ihned kroky k jich potre-
stáni Mezitím akciooáři jeho spo-

lečnosti zpúiobili mu novou sví-

zel žalobu pro zpronevěření

Nový spolek k ochrání íarmer-kýc- h

zájmS

Nedávno se v lodianapolis usta-

vila nová společnost ku ochraně

íarmerských zájmů která byla již
také inkorporována v onom městě
a zabývá se rozsáhlými ba přímo
velkolepými plány pro budou-

cnost Předně chce zorganisovati

ty miliony farraerů již se nalézají
ve Spojených Státech aby pak

Do Miami ve Florid? přijel dne

gasolioová nádrž Majitelé herny
měli v tašce 155000 hotových pe-

něz kteréž při výbuchu rozmetá-

ny později nalezeno z nich asi

#46000 Ostatních #9000 zni-

čeno bylo ve výbuchu

Dostali Ježíška

Konečně také roztálo ledové
srdce pověstného milionáře Fri-ck- a

který byl tak dlouhá léta spo-

lečníkem Carnegieho a týž pře-

kvapil na Ježíška svých 20000
zaměstnanců 8 procentním při
davkem na mzdě Přídavek tento
znamená pro Frickovu společnost
větší ročoí vydání o #1000000 a
v závodech Frickovýcb bude pla-

cena nejvyŠší mzda jaká se platí
děioictvu v podobných oborech
zaměstnanému Přirozeno že tato

genetósnost Frickova způsobila
ohromné překvapení hlavně u

dělnických vůdců kteří považovali
Fricka od homesteadské krvavé

$750 $10 $15 $18 aZkiiHtc Htówtí!! 4 li

30 prosince jistý muž do Palm

hotelu a do knihy hosti se zapsal

jako J C W Beckham Frank-(or- t

Ky Majitel hotelu byl na-

nejvýš z této návštěvy potěšen
neboť se domníval že osti ve ZimníkyDnes večer a na Sylvestra
svém hotelu guvernéra Kuntucky

záhy naplnil osobami
sožno šťastným smrtelníkům vyhráti na kole Štěstěny

J
v- - 'Si a hotel se

r --Jt kufí B'pfáu
J í jT znáruiti "1

nejnovějších střihů všech délek—Vicunas
—Beavers— Kerseys — modré černé a

oxford šedé—
"guvernérem" se se- -

(Wheel of Fnrtiirif ♦
Guvernér'' nešetřil pe

něz a bavil se znamenitě a stal se

pčkné krocany kachny a jinou drůbež
záhy lvem Umnější společnosti

i

[]_S7
50 $10 $1250 '$15 SI8a$20Druhého dne když "guvernér" se

uhostil v hotelu tu obdržel tento

telegram: "Bílý dům Wash
hostinci Franka Senwada "stávky za největšího nepřítele

dělnictva Krátce po ukončení

této stávky která dělnictvem byla

prohráoaspáchal anarchista Berg- -ington D C dna 33 prosince

jí 1


