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mu příznivci tolik kolík si jen bu-
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ředitelem v ní kolíka itech podni- - la obchodním poli Tak celá řada
kách jak pak může tedy vykoná amerických milionářů použila veuh ttvftmu " Aif ey iinwr u ift mih ovnictví" Pan Karel Zelený také staví

wlu vkfi V ttUHHituvMwm nn)t utinii i1"'
vatí avčdomíté povínnoití dovírou ivých zaCátcích néjakčho řemeslattHOU liHílUliVili Ji'x( 4llli llnllt KiWJ Známý

ti)-
- :tU ' IMt IiiN Iiii'Ií '(tli
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žaduje nejen zvláStoí zručnost ale

i znalost My především potře
bujeme zručnost odbornou a pak

teprve intelligeoci Al mnozí

poítovních spořitelen které ae

tak znamenitá v celé JCvropč a i

v Kakouiku oivčdlují tu kongret
bude muitt plání liiu vyliovřtí
vzdor ohromnému vlivu bank jež

něnírn se ve Štěpařství od útléhoFuiitží'í-- 1 ouvkmník Voik }iik
jednou tu v St Louiau daleko

vovi a J Vondrovi Pan Stava

přijel do města uvázal potah avůimládí
nedobihne Odborná zkušenostmužiucházc ící se ti mne o místo: a znalost Dcd obchodem pana Stavv a vzav
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tak důležitou že v poslední doběsvé lodě dá od nyníjlka atav£ti v MAlJ KlAVAjí KK NťKIIV
tři milionáři oblékli na sebe děldenně 1'ísař v kloboučnickém

zakopl—bucb a bác—a 37 tuctů

vajec vysypalo se z bedny na zem

Štěstí jeŠtěže bylo po dešti a zem
velké nákledky Tak v Chicagu
z malé stávky vozků ze sympatie

nické haleny a počali pracovali
Americe

Ptrifcvá y jo blciio v St Louisů

dál tu most pomalu neitaCÍ vfiem

obchodu pohlíží s patra na moto

ráka ač tento vydělá ia tolik jako by so naučili znát! průmysl jeke krejčím a stííhsČům již před
muž ae věnovali od základů Mia přece když nastane ochablou!

měkká tak ie se rozbilo pouze as

7 tuctů vajec Na to téhož dne od-

poledne provedl podobnou věc p

třm poutníkům kteří v nedřli lešti měsíci počsli stávkovali po- - 00
ionáři ti jiou: Chas Stillmanv obchodu tu pisar uyva první

propultěn kdežto zručný řemesl
hledají občerstvení v Kast St

Louisů

AijMikAl Dkwkv MVfuf žk Hoie

něvadž zaměstnavatelé hodlali za

vétti otevřené dílny vyvinul se

ten nejvfllf boj mezi zorganisova

Cornelius Vanderbilt a AI M

Harriman Když tento se uchá
p vonara a sice take pred obcho-

dem pŠlavyNa toho ale jako naník obyčejně stále jest zaměstnán

maje vět&f cenu nežli písař"leatveniký se svým loďstvem zví- - n"1 krilííerii a zorganisovanou
vozků začala u Underwood svůj akvělý úspěchilzf nul Tom ťluiAtk oko prací Stávka

četníka a Sokola bylo mi to moc

divné Pan Vondra ae ale nepo-chlub-
il

kolik tuctů vajec pohřbilv životě připisuje tomu Že se na
firmy Monigomery Ward Co a

účelem jjjím bylo přinutili firmu ale muselo jích být hezky Slávaučil pracovali svýma rukama a za-

cházeli dokonalé s řemeslnickým
náčiním a o tom vypravuje takto:

mul '

Jak se z bezpečného pramene

tu k arbitnci n krejčími když ale
neměla výsledku tu unie vozků

byla ochotna stávku odvolali za dovídáme v sousedním městečku'Nejprve jsem jezdil a vozíkem
t H HS ' J f 1

a no (led mne naucu zaui en nre

zel u svého strýce o práci na že

leznici tu mu týž pravil: "Dobře
dám t! místo na dráze ale nemysli
si že je to nějaká lehká práce"
"Nehledám nic lehkého" odvě-

til mladý muž který ncštítil se
ručnf práce aby nabyl potřebných
praktických zkušeností v oboru

jemuž se chtěl věnovali
Z těchto několika uvedených

příkladů jest zřejmo jak směšni

jsou ti mladíci chudí duchem kteří
na ruční práci pohlížejí a patra
neboť ruční práce byla základem

nynějšího bohatství celého světa
ťroto: buď práci česli

Abie přece jen hodlají stavět

mlýn Není pochyby že se doděby a pracovat! pilou a to mi po
lou podmínkou Že přijati budou
vSichni stávkující vozkové do prá-

ce zpět leč organisovaní zaměsť mohlo Když jsem ae dostal do

navarelé podmínku tuto zamítli a

lají skvělého úspěchu budoiHi

jen míti dobré řiditéle a Šikovné-

ho Macka neboť v Draiaard vzdá
li se již úmyslu stavěli mlýn

práce tu jsem záhy předčil v zruč-

nosti jiné a byJJ sem učiněn dílo-vedoucí-

nad četou poněvadž
tak z malých počátků vzrostl

ohromný zápas jehož důsledky
oclz dnes jeltě předurčili Unie i™ věc dobře znal a měl jsem již Manželky Franka a Josefa Stej

zkulenost To byl můj mslý kavozků Čítá v Chicagu více než skalů odjely minulou sobotu do

vého znalce již n£co plití jen aby
také uskutečnili

Na síxAnc z i O toiiokj uwtv
Nebraika Clothing Co činí skvfi

lou nabídku ohle lné úplné muž

ské výbavy jsme iníormováni
že firma tato zaměstnává ve avém

poštovním objednávkovém odboru

vlechny zan£itnanc dnem i nocí

aby vyhovila viem zákazníkům

kteří ai poítou objednali tuto
zvláátnl výbavu Chceme pak
idřliti se Čtenáři tohoto listu ja-

kož i tCmi kteří nejdou sezná
meni i tímto obchodem žo jest
Nebraska ClotliSng Co jedním z

nejspolchlivčjlích oděvních obcho
do na celém západě a že můžete s

úplnou jistotou zaslati své objed
návky této oděvní firmě Dostává
se jí četných lichotivých dopisů od

těch kteří si již výbavu tuto kou

pili a každý kdo si ji koupil zdá
ae býti velíce spokojen touto
skvělou nabídkou

pitál který mi pomohl k tomu že33000 členů vůbec je to nejlépe Pee na návštěvu k panu Hamalo
jiciu dostal místo v němž jsem vi zeti pana Stejskala Též man
mohl použiti svého vzdělání po

zorganiiovaný odbor práce v

tomto městě a z té příčiny unie ta

byla již po nějakou dobu trnem v
želka p Franka Kozy jela do lite

Dítky zachránily matku

Paní Terezie Krčmářová z c

Wis sděluje námi co

dítky její pro ni učinily "jsem

navštívit své bratry a matku o svátzději Jistý Johnson totiž dostal
místo v úřadovně nákladní ale cíchočích zaměstnavatelům a ti chtěli

učinili již několikráte pokua aby
unii rozbili aviak nedostávalo se

Minulou sobotu obdařeni bylistará Žena Věk vysoký a práce
neuměje Čisti ani psáti nemohl

ji přijmout! i odporučil mne na

ono místo a tak jsem započal drá-

hu k níž mi pomohla moje prak
tická zručnost v ruční práci''

jim k tomu potřebné kuráže Nyní

manželé Kadlčíkovi buclatým sy-

náčkem Fricck jest radostí celý
pryč a častoval o sto fest Synápatrno dospěli k přesvědčení) Že

ček i tatík jsou zdrávi Gratulu- -

Zkulenost v ruční práci pomo jemt

jednou k bojil unií vozků dojiti
musí a proto se k němu odhodlali
a sebrali válečný fond na rozdr-

cení unie obnášející ioooooo
Za unií vozků stojí velkeré orga

hla značnému počtu milionářů k
Pan Anton Ptáček hodlá se od

základům jich bohatství nás v krátkém již čase odstěhovat
Když Klaná Spreckela přibyl do ale dosud nevíme kam Skelní

rada zvolila si na místo poděkoAmeriky tu si nalei zaměstnáni vnizované dělnicivo v Chicagu jež

vavšího se p Ptáčka p G Jgrocerii a zde pilno pracoval a

střádal a konečně obchod do ně
Coufala na doslouŽeol lhůty

Minulý týden zavítal do Uruno

bývalý zdejší osadník p Prank
Pecha který ae před čtyřmi roky

čítá skoro 330000 členů a nežli
stávka skončí tu snadno celá
ohromná tato armáda dělnictva
může býti do boje stržena Obě

sírany bojují o zásady Zorgani-sovan- í

zaměstnavatelé nechtějí
uznávali více žádnou unii a chtějí
saměttnávstl lidi ať náleží k

unii aneb ne zkrátka jk jíme jil
podotkli chtějí unii ýoiků roj
biti kdeíiQ vozkové vidouce or

hož vstoupil jako posluha vykou-

pil od svých zaměstnavatelů

SpreckeliQvi se dařilo znamenitě

vypuknuvší zlatá horečka přivá-
bila ho vlsk do Kalifornie a tam

isčat pracovali dále a neúnavnou

píli a maje dostatečný kapitál ia

odstěhoval do Oklahomy Přijel
navštívit svého syna Jakuba Pan

Pecha vypadl na své stáří zname

seslabily mé tělo — všechna síla

zmizela— takže již jsem myslela
že nadešel konec mých dnů Než

tu dítky opatřily mně Trinerovo
Lěčivé liořké Víno které u mne

vykonalo pravý div Ačkoliv uží-

vala jsem ho v malých dávkách

pozorovala jsem záhy že tělesných
sil mých vůčihledě přibývá ie
chuť k jídlu se vrací a že celé mé

tělo osvěženo a čistou krví oboha-

ceno znovu vzdoruje tíži let

Nyní nechtěla a snad ani nemohla

bych bez onoho výtečného léku
žiti neboť v něm jest všechna má

naJěje 1'roto také jej vřele od-poru-

všem chorým slabýma
věkem stlžeoým krajauům a Hra

jsnkám" Trinerovo Léčivé Hol
ké Víno každému obnoví krev
setil I žaludek a tím celé tělo

Vyléčí vlechny nemoci a nimiž

jest spojena nechuť k jídlu a tě

lesná slabost Ono ivláttnlm

ipůiobem sftí vlechao ústroji tě-

lesné proto odporučujt-m-t je všem

otiobám bledým seiláhlým snad
no unaveným nebo ttplclm na

laludrk V lékárnách Jo Tri

ntr So AiliUod Ave Chi

cag) lil

— rřcdplaťlasfl na Tokrek'
ouuiií f t tučni

nitě
loti! pivovar a po nějaké době ho

Prof PA Stech a učitelka alč
prodal ta 173000 í tímto kapi

Menglerova odjeli na návštěvu do

Ta nkíIastnA hckkulacki kikmA

strhla do svých proudů již tak

mnohou oběť stala se i příčinou

záhuby bývalého presidenta 1'rvoí

národní banky v Milwaukee IJige
lowa který peněžní ústav jeho
dozoru svěřený oloupil a více

nežli půldruhého milionu dollarů
1 různých poiůstaloití a jiných

podniků do správy jeho svěřených
Tvrdí se U vltlinu této obrovské

sumy ztratil Digelow v pšeničném
růiku který skončil velikým kra-ehtf-

Na Itěstl vkladatelé banky
ničeho netlratl iločinem bývalého

jejího presidenta uvboť fedildé

banky nahradili vetkeré Hrály

spionevělnníiu ipůsobrné ale is
lu stratill hnilou sumičku

výcli kapes li sami páni tidiirlé
a laplatilt tak beiky drsho svou

neobmesanou důvěru v piesidt-nl-
a

HiVtlQwa AmsiUké baukovni'
Ct vt se vychloubá svým suemvol

lým Obchodotm syilcinem at

(9 vclicst chatrný svitnu kdvl
vntoluil li(lowi a duoiu eu

domova svého v Milligan kdež
tálem vstoupit jako podílník do

cukrovaru v kterémžto průmyslu

Spteckels očekával daleko skvě hodlají ztr A viti svátky

Pan Joe Ouřada jest povážlivě

inemoesn 1 ut jelínek Jrj okttu- -
leji! výtUdky a také se nemýlil V

ulkolika Úlech vykoupil vlechny

podílníky lávod ivelebil a opatřil je Doufáme i se vážený nál

krsjan v brsku opět poidravfJo něho nejnověji! stroje ale

ganitaci svou ohroženu v její sá
kladech bojují a její datlí trváni
Tak jako v smutně skončivlí sláv
ce v jatkách lak I ve stávce této

ssměitnavatelé ku potřeni organi-sovauéh- o

dělnictva používají čer-uoli- ké

sběře is vlčeti koutů se-

hnané pobividl velmi mála lidi

bílých nechalo by aa pio Špinavou
plácl tu najmouli vUěil-l- i po-

moci svých penis a pomoci černé

lůiy 11 peul# kt vlcmu ocholué

ituganitovinl isiuěttnsvairté lu
bude ia inameutti sačátex konců

Pn Prank Zeman idrilf ban
kéř chystá se jet na vetelku do

vfdor tomuto velikému úspěchu

nebyt přece jelti spokojen a ae

svou rodinou se odobral do l v ro-

py a v Migdcburku vstoupil do

práce v cukrovaru aa nudu a ide

DoJge Pan Hiabák ayuovcc pa-

na Zcmaos hodlá proměnili svůj
stav lét Dr Jelínek odjel do

Dodgtt na návštívu avých rodičůsfiuámil se vlsmi podrobnost
Na idar! V Umi cukttnl výroby Jsa ohohatro


