
Nejvétši skandál od násilné smrti
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nežli policie dovede vypátrati a

uvádí množství příkladů Žádný z

uvedených těch zločinů není však

J mnohdy Iépi nevSímati si

nim urážky nežli

pomstu za ni

dva amerikánští lékaři meškající
v Drážďanech a sice dr Jackson
a dr Gunther byli jejími učitely
Jednomu z nich dru Guntherovi

byla zvláště nakloněna a jezdila

korunního prince Rudolfa

NejvyŠŠÍ kruhy Evropské jsou

rozrušeny skandálem který ae

udál na královském saském dvoře

tak hnusný tak zvířecký jakofUBLISBED WEEKLY Castro praví že Venezuela jest
ty zločiny jichž se dopustili na
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ním samotná na dlouhé vyjížďky
do okolí Drážďan začei byla
znova dána pod vězeňský dozor

na zámek washwitzký
Korunní princ jsa již uražen a

Vyckázi kaiioa středa

aby získali několik set dollarů po

jistného

Historie cukerního trastu

V prosincovém vydání známe-šitéh-

měsíčníku "Cectury" na!4

záme článek od Franklina Clark

?j!ítí: Yjmteli1 Sjol Prtrrti
1309 1311 Hawsrs l - Ttlcfos 2913

zárovífi rozzuřen těmito výstřed

T mU dodávkou to doma I1M

nostmi priocezainými snažil a o

to aby princezna byla dána pod

vězeňský dozor na celý jeií Život

puuévadž je prý duševně chorá
ale nepodařilo se mu to

ina pojednávající o tak zvanémT mlátí i dodávkou aoitovai UW
Po tou pro Spojeaá Státy a Kaaadu II JO

6ach IlJa cukerném trustu
Tato trustovní hydra náleží k

Na to její oejstarší bratr arci
těm nejlépe sorgamsovaným

l5rohnd a rftuná obliaky uveřVJnutaai ponta Americe a kontroluje absolutníkuvs ueniza a oojennivre priioieay J vřm dlfinn ohlákv ntivňtlná vlkMtL nuFu
"hli ují i palec UUma JSceolí ta třikrál Za cukerný trh v této zemi Jest tomu

již asi 15 roků co cukerný trustXuma oolaienl blabnpřaai amrtt a Jiné (íiá
mi li00 tři Diklce ku ka&lé uvař ln£n(
Nechť k ' nri rjrllo obiedaárim tolik bvl utvořen a jest třetím nejstar
pwií--i Jak válkou okláiku ulit al pMe ('iróolatok na daiat doba tbaaiat la ochotné na ším trustem v této zemi neboť
mttdinl

Záailky aaačl pouze dva jiné trusty předcházely

jeho utvoření a sice trust olejový
a trust kořalečný Organisace to

nejúrodnější zemí na svitě To

snad proto ie se tam vypěstuji tři

revoluce za rok

Paku má Castro tak rád Strýce
Sama jak praví ať zaplatí své

dluhy a nepřivádí strýce do

"truhlu"
ŠtTŘTK AL 9 ROZUMÍM NaáálKÍfc

však nikdy na útraty svého zdraví
a svého pohodlí a na vzdělávání

svých dítek

Jest veliký rozdíl mezi lakomým
a šetrným íarmerem Lakomost

přináší nespokojenost Šetrnost

přináší štěstí a spokojenost

ČistV užitek dpáh vzrostl v M-

inulém roce o $51000000 Mno-bo- li

z toho zaplatil farmer do

bezedných kas železničních mag-

náta?

J Pierpont Morgan dal značné

peněžité presenty svým zaměst-

nancům Co pak jemu je lehko
rozdávat když to někdo jiný poz-

ději zaplatí

Chicagský masový trust snížil
konečně před vánoci cenu masa
Patrno že se v něm hnulo svědo-

mí a proto uďál spotřebovatelům
masa tu radost zrovna na svátky

V naší praktické dobé děvčata

nedbají mnoho o jinochy kteří

jsou hotovi umříti za své milenky
ale dávají přednost těm kteří do-

vedou ziskati pro ně pohodlný
život

Pakli je to pravdou jak něktk-ř- í

lékaři tvrdí že ryby jsou nej-tep- ši

potravou pro mozek tu

bychom redaktorům chicagského
Plácatele odporučovali aby snědli

txn ocjbaípafnají kdyá aa koup! na poftf
b axpraiMU "Money OnJar" a tyt nim m

tala Tví v ratriatruvauéai dnptaa anab po-

duškou baakovai Jmt Malíka Jtsta Kilo
ebee platttl "vhaukeaa" Da baak n hť aailv
ofecaato rlaa a roto ia tolik aiusiaie platil
aaba ta kolakel aneb áť kapí aměaku

(draft) na Oaiaku Cht-ag- aah Naw Vork N a
aaíata droboýcte panás plljaitnia tát i 1 a
jntaTé kolky Vaacbny xaallky aactať Jtou

hoto trustu byla přivoděna ban-

krotem 18 cukerných rafinerií jež

Od doby osudné tragedie která

se odehrála v Meyerlingu uVídně a

při niž korunní princ Rudolf a jeho
milenka ztratili své životy žádný

dtuhý skandál nezpůsobil takové

vzrušení jako útěk saské korunní

princezay Louisy 1 francouzským
učitelem její dětí André Gironem

Skandál ten rozrušil hlavně krá-

lovský saský a císařský rakouský
dvůr neboť korunní princezna

byla rakouskou arcikněžnou
Korunní princezna jest 32 roků

stará a ač nemůže se nazvati

krásnou tu přec vyniká mnohými
vlastnostmi které Ženu činí pů-

vabnou Má zvláště krásné záři-

vé cČi a pěkné zuby ústa její jsou
sice velká ale pěkně utvořená do-len- í

ret jest větší jako u všech

Hapsburgů již po mnohá století

Krásný černý bohatý její vlas jest
vždy vkusně upraven v elegantní
účes a také šíje její vyaiká sou-

měrností a bělostí
Ačkoli jest matkou Čtyř dětí

tu postava její nepozbyla ničeho

na své gracioznosti a vcelku mož-

no říci že princezna Louisa jest
velice půvabnou ženou Poněvadž

není upjata jak toho dvorní etike-

ta žádá a pohybuje se nenucené

tu ji dvořenínové potají vytýkali
že nemá aristokratické vychování
leč ona jest ve skutečnosti více

aristokratkou nežli kterákoliv z

jiných evropských škrobených

princezen
Rodinné nešváry mezi princez-

nou a princem panovaly již delší

dobu a nebyly Žádným tajemstvím
Princezna již baed od mládí byla
koketou která hleděla učiniti do

podlehly konkurenci ostatních 22

rafinerií jež tehdy v naší zemi
aaaiaay pau jMooaucBOB aareaoa poutalaOl

Pokrek Zápawlu
existovaly
Po tomto bankrotu se 21 tíseň

přetrvavších rafiioerií spojilo a
Omaha leby

sorganisovalo a tak povstal HaveOmaha Neb 31 prosince 1902
meyerúv cukerný trust V prvé

vévoda Leopold Ferdinand ra-

kouský který jest taktéž zaám

svou výstředností odebral se ke

korunní princezně do Washwitzu
a po hrozné scéně hrozil korunní-

mu princi zastřelením pakli jeho
sestru okamžitě ze zámku nepro-

pustí
Od té doby se arcivévoda s ko-

runní princeznou vzájemně pod-

porovali Ona hleděla ho sblížiti s

překrásnou Vilbeminou Adamovi-Čovo- u

k níž arcivévoda zahořel

láskou a on za to opatřil jí společ-
nost Girona k němuž princezna

pojala náklonnost
Korunní princezna přivezla si

ho sama z Paříže Giron jest 24

roků stár rodem jest Belgičan

jest neobyčejně krásným mužem a

mezi ním a princeznou rozvinul

se poměr který nebyl žádným ta-

jemstvím v Drážďanech
Korunní princ jsa žárlivostí

téměř dohnán k Šílenosti vypově-
děl Belgičana z Drážďan dne 2

prosince a téhož dne nařídil své

manželce aby se odebrala ku

svým rodičům
Korunní princ jednal diplomati-

cky Král Jiří byl nemocen a kdy-

by byl zemřel nežli by byla ko

runní princezna odstraněna tu by
se byla stala královnou Princezna

odjela ku svým rodičům do Sol-

nohradu kde byla přijata velice

K Novému Roku 1903
této organisaci akcionáři různých
těch podniků přenesli své akcie

na ředitelstvo důvěrníků již měli

hlasovací rozhodovací právo veMy jásáme každému novému
roku vstříc poněvadž doufáma že

všech záležitostech spolčených
těch závodů newyorské soudy

v novém tom roce budou splněny
naše naděje které jsme kladli v

prohlásily však toto sdružení za

nezákonité načež organisátoři seminulý rok

sebrali a nechali trust inkorporo
Ja to ta věčně rostoucí důvěra v

frdci lidském která vítá zrození vati v New Jersey a pak opět
vrátili do New Yorku obrněni

proti všem dalším útokům a cu

karný trust započal své ovládání
celou velrybu cukerného trhu

Když poprvé se tyto rafinerie
jem na každého hezkého muže s

sestoupily v trust obnášel základ

ní jeho kapitál pouze (6500000

V minulých dnech vykoupil

p Frank Vacín hostinský obchod

od p Václava Vidláka v Abie

Hostinec převezme na Nový rok

Pan Vacín jest mladý muž a dobrý

hostinský Přejeme mu mnoho

štěstí!

Pořád ie nic a tu najednou
dostalo so nám telefonu a sice te-

lefonu a dráty Dříve jsme zde

měli telefon bez drátů ale ten ae

jaksi neosvědčil Teď budeme

moci telefonovat třebas až na

neboť máme"long Fis''
telefon tedy něco neobyčejného

Zprávy spolkové

XjrrU Camp ti 022 R X efl
odbývati bude pravidelnou schůzi

příští neděli (4 ledna) o 2 hod

odpolední v Sokolovně Jelikož

předlébá velmi důležité jednání
jest žádoucno by členkyně určitě
v plném počtu se dostavily Mimo

jiné též nastolení úřadnic
Kateřina Velechovská taj

fenko-národ- Hřbitovní Spolek
Členové i zástupci Hřbitovního

spolku jsou Žádáni by se v neděli

večer dne 4 ledna 1903 v plnérn

počtn dostavili do schůze výroční
Předlébá volba úřadníků a j:né'
důležité jednání

V Engeltbaler předs
Fr Svoboda taj

Tábor Sebranka ě 4771 XWA
odbývá ve středu dne 7 ledna

pravidelnou schůzi svou v síni p
Hrocha jest žádoucno by každý
soused do schůze té se dostavil

neboť předléhá nastolení nových
úřadníků a uvádění čekaneú

John Brázda klerk

Chcete býti zdrávi bez
léků?

Pak se musíte usaditi v okresu

Polk Mo kde jest ta nejzdra-věj- ší

krajin na jihozápadě Na

100 českých rodin se tam usadilo

za poslední dva roky všichni jsou
rdrí"i měli krásnou úrodu a rsají

zajištěný blahobyt O český po-

pis krajiny a podrobnosti pište na:

The Ben F Leonard Realty Co

Bolivar Mo Pište česky a pan
L W Dongres mladší společník
firmy vše pro Vás obstará (19
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Srdečné blahopřání t
o K NOVÉMU ROKU Ž
o- - 2
X novomanielftm f

nového raku vzdor tomu
že každý nový rok

jest k hrobu bližší krok
Všichni kteří byli starým ro-

kem zklamáni i ti kdož nemají
příčin stěžovali si na a spoléhají
a důvěřují v nový rok že bude

příznivější ntžli byl předešlý a

těm všem přejeme z vroucího
srdce aby je rok 1903 v nadějích
těch nezkiamai tak aby při jeho
ukončení mu mohli ve vzpomín-
kách svých žehnati
Naše dvř hlavní základní třídy

rolnictvo a dělnictvo mají všecku

příčinu vzhlíželi k minulému roku

později však základní kapitál staré
této hydry dostoupnul výše 50

nímž se setkala a to zavdávalo

příčiny k častým bouřím

Již v jejím mládí tato koketerie

přiváděla ji do nepříjemností a

otec její vévoda z Toscany kdysi
mil dol Tento obnos čprčsčutu- -

je částečně rafinerie které později
musei okamžitě propustili jednocukerným trustem tyly zakoupeny

Když své doby kongres vyše
třoval utvoření cukerného trustu a

btava jeho Haveraeyer povolán
byl před koogresuí výbor mluvil

s vděkem Rolnictvo odměněno o utvořeném jím trustu s touto

otevřeností:

"Vy a já jsme obchodníci á my
řídíme svůj obchod jak se nám

bylo za svoji práci aspoň částečně

slušnými cenami a nepřáli bychom
si nic toužebněji nežli aby farme-ř- í

v novém roce vymanili se aspoQ
do jisté míry z podruží spekulantů
z nicb tyjících a sta milion o z nich

líbí Já přijdu k vám a navrhnu
vám abychom utvořili trust Vy s

tín nesouhlasíte Na to já jdu
vydělávajících a hleděli konečně v dále svou vlastní cestou a zvýším
kooperaci hájiti svůj prospěch a své cenu cukru o % centu na libře

Což vám pomůže k slušnému vý

I NAŠEHO MĚSTA

CHCETE 8LYSET KOCIANA?

'a Nový rok ve ftvrtk 1 Imlna

4 lioillnř odpoledne bude ne odbýratl
acbůsse v Kokolovuf na ňCelťin porady

Jestli cheeiue aneb neolicem aby Ko-

cian Omaku navštívil a koncert tu

Ka2dy kdo se o to zajímá

npebí a lnVnvř d(ttiví
— Do rodiny milého přítele na-

šeho p Vác Pakeše zavítal na

avátky malý bíc aU ca to vnárný
host— buclatý klučina Gratulu-

jeme!

— Dámský sbor Hvězda Nové

Doby č 86 J Č D zvolil li pro
příští rok následovní úřadnice:

Vysloužilá pfedsedka Marie Pátek

předsedka Kateřina Šonka ná-

městka Anna Duda tajemnice
Bartoš účetnice Emilie

Chleborád pokladnice Marie Van-ga- t

dozorkyně Alžběta Vodička

výbor majetku Kateřina Veohauer

Marie Peška a Marie Engeltbaler
— Minulou sobotu odpoledne

pohřben byl na Národním hřbito-

vě krajan Josef Koza o jehož
náhlém skonu v minulém čísle

zprávu jsme přinesli Mrtvolu

zesnulého odvezl z Prague hotelu

koroner Brailey do márnice Po-

něvadž Koza neměl zde žádných
příbuzných kteříž by se o po-

hřbení jeho postarali a zemřel

úplně cbud sdělil koroner panu
Burešovi že mu nezbude nic jiné-

ho než odevzdati mrtvolu některé
lékařské koleji Aby tomu přede-
šel dohodl sé p Bureš s p Ro-

sickým na tom aby zahájena byla
mezi krajany sbírka z jejíž výnosu

by se hradily výlohy pohřební Ve

sbírání příspěvků uvázal se z

ochoty p Vác Přibyl kterýž
sebral celkem $2600 od následu-

jících: Jan Rosický $100 Vác
Bureš $5 00 Národní Tiskárna

$500 Anton Bílek 50 Ant Vašák

50c Job Krejčí 50c Peter Svačina

50c Bedřich Černý 50c Marie Sva-

čina 50c Frank Svoboda 25CAnt
Duda 23c Emii cermák řroo
Jos Novák 50c Franci a Vávra

50c pí Zelená ifcSIoup a Krami

50c Jan Kněžáček 50c pí Rosie
Davidovi 25c Bratří Kuoclové

$100 John Richter 50c V J

Dobrovský 50c K E Štěnička

50c slč M Marešova 25c Anton

Bačkora 50c Frank Langpaul

50c J Hlávka 25c J W Hroch

50c Fr Suchý 25c Joe Mik 25c
V F Bartoš 50c J V Mašek

50c Jakub Svačina 50c Karel

Chleborád 50c S A Beránek 50c
a F Semerád 50c Správa Ná-

rodního hřbitova poskytla místo

na hřbitově zdarma a tak umožně-

no soucitnými krajany že tělesná

schránka nešťastného krajana ulo-

žena neporušená nožem pytevním
k věčnému odpočinku v české
osadě mrtvých

— "Ještě dobří lidé nevymře-li- "

pravil náš foreman když roz-váž- eč

z Willow Springs pivovaru
pokládal opatrně bednu výtečného
lahvového na zem Sotva že za

rozvážečem zavřely se dvéfe vrazí

do nich celý udýchaný rozvážeč

expressoí společnosti s objemným

"plucarem''obsabujícím výtečnou
Kentuckou Byl to "krismus" od
milého přítele p J K Sinkule ze

Spencer Neb Kooečaě vzpomněl
si na personál "Pok Záp" vážený

český hostinský p Louis Máchal
a počastoval jej bedničkou výbor-

ných doutníků Všem štědrým
dárcům vzdává personál "Pok

Záp" díky nejsrdečnější '

— Stávka v dílnách Union Pa-

cific dráhy počíná patrně již býti
železničním magnátům nanejvýš

nepohodlnou sice jinak nepustili

by se do vyjednávání vůdci

stávkujících dělníků s nimiž dříve

nechtěli ani mluviti Než tvrdo-

hlavost magnátů jest příliš velká
s neústupnost siávkářů mcžsc-l- i

ještě větší následkem čehož se

vyjedúáváoí nedaří a kdož ví

bude v brzku žádoucí do-

hody

Z Brnno Piet

Dne 9 prosince přišla k váž-

nému úrazu vážená paní Marie

Kastlová kteráž přijela domů z

návštěvy dcery své bydlící na zá-

padě Druhý den chtěla si pro-

hlédnout! hospodářství zdali jest
vše v pořádku když pojednou
sklouzla a paduuvši zlomila si

ruku v zápěstí Syn dovezl zra ož-

nou matku do Bruna kde jí lékař

dr Jclíuek ruku ošetřil Paní

Kastlové daří se nyní lépe a bude

mít již brzy ruku zahojenou
V pondělf dne 15 prosince

ráno potkalo vážné neštěstí váže-

ného osadníka p Vác Brunera

Drolil u souseda A Hodloje kor-n-u

když pojednou pravá ruka

jeho zachycena byla kolečky stroje
a bylo mu z dlaně maso strženo a

prsty rozdrceny Byl dopraven do

Bruna k dru Jelínkovi kterýž

povolal si na pomoc kolegu z

David City a pomocí jeho panu
Brunerovi odňal čtyři prsty Pan

Bruner nalézal se pod dozorem

dra Jelínka až do středy kdy byl

dopraven domů Nyní daří se mu

již dobře

Pan Joe Coufal manželkou

a paní Fr Cbmelková jeli na

svátky do Omahy kdež se hodlají
zdrželi několik Mní

dobro Rolník byl beránkem s

něhož spekulanti stříhali vlnu
dosti dlouho a když v roku 1903
rolnictvo přivedeno bude aspoň

dělku Pak opět přijdu k vám s

návrhem abyste mi prodal svůj
závod Má sice cenu jenom ti

ho jejího učitele proto že se mezi

princeznou a ním počínal roz-

vinovali milostný poměr
V prvých letech manželství ko-

runní princ Bedřich August zbož-

ňoval svou půvabnou ženu a vždy
nosil její podobiznu zasazenou v

rubínech na svém srdci Oba pak
milovali své dítky jež se jiai

rychle po sobě narodily Korunní

princezna lnula k nim s takovou

láskou že často bděla celou noc

aby mohla připravili pro ně něja-

ké dárky svýma vlastníma rukama

Po letech však v princezně se

počala stará koketerie probouzet!
a s ní vzrostla také její tvrdohla-

vost a ona šla u královského dvo-

ru saského svou vlastní cestou

což u nábožného krále a jeho

manželky snášeno bylo s velikou

nelibosti
Na dvorních plesích princezna

tančila s nejhezčími důstojníky
bez ohledu jaké postavení zaují-

mali ve vojště a často se obrátila

zády k šedivému generálu aby
si zatančila s mls dým hezkým

lajtnantem Tanec milovala tak

náruživě že asi před třemi roky
král Albert jsa nad touto náruŽi-ves- ti

pohoršco rozkázal při jed-

nom dvorním plesu hudebníkům

aby přestali hráti a na to se svou

částečně k poznání Že v soudru 000000 ale já vám rád dám
za něj poněvadž se mižení je jeho moc a jeho dobro pak

rok 1903 zaznamenám zlatým

John Oliver veliký továrník v

Madridu vyhrál v státní loterii

í 100000 a tuto sumu daroval své-

mu Hělnictvu Přece tedy ta
zhoubná loterie aspoň něco dobré-

ho učinila

_
Ukradená hubička dle jednoho

soudce ve Wisconsinu stojí $530
dle jiného soudce v Kaosasu stojí
$50 A konečně dle třetího soud-

ce v Chicagu stojí jen $ 10 Chi-

cago jest patrně městem láce

Když nadejde panika jak proro-kuj- e

strýc "Živa" Hill tu dotkne
se nejméně farmářů kteří stojí na
vlastních svých nohou a nemusí

spolebati na nic nežli na přírodu
a na svou práci

Znamenitý výrok pronesl proke-so- r

Dr Jtorenz z Vídně který sem

přijel za tím účelem aby provedl
operaci na chromé dcerušce jateč-
ního krále Armoura:"V Americe"
pravil Dr Lorenz

1 'se všechno boní
za bohatstvím a většina si uhoní

předčasnou smrť"
SebezachovánI jest prvým záko

nem přírody a rovnost a spra-

vedlnost by měly býti prvým zá-

konem v naší republice bohužel
však tomu není tak Leč vzdor
ternu důvěřujeme Že rovnost a

spravedlnost zaujmou v této re-

publice taká místa jaká jim při-

soudili otcové této republiky

Hospodářské poměry v Austrálii
se v posledních pěti letech strašli-

vě změnily následkem trvání pěti-

letého sucha které spálilo a zni-

čilo každou úrodu na farmách a

renčích Nyní Austrálie úplně
zastavila vývoz chlebovin a musí
svou domácí spotřebu krýti z ci-

ziny Toto pětileté sucho učinilo
z tamních rolníků pravé žebráky

Zásoby zlata stříbra a oběiio-výc- b

peněz vklady na bankách a

jiné cenné papíry v této zemi do-

sahuji takové ohromné sumy že

celá Evropa i s Anglii se sotva
může měřiti s naší republikou
Strýc Sam v krátké době vzrostl v

to lépe vyplatí když ovládnu trh
píitnem v amerických dějinách sám nežli abych s vámi soutěžil
Dělnictvo v minulém roce uči Tak otevřeně se cukerný král

před kongresní komisi přiznal ženilo větší krok ke konečnému do

bytí svých práv nežli v kterém kol

roce před tím Myšlénka unio

niscou nalezla nejširšíbo ohlasu

odkupníci za vyšší cénu za cukr
musí zaplatili všechny tyto mani

pulace trustu
neboť dělnictvo konečně přichází Po několika létech cukerný trust

rozmnožil svůj základní kapitál z
k poznání že roztříštění činí je
bezmocnou obětí zaměstnavatelů

$50000000 na $75000000 a to
kdežto spojení činí je silným k

boji za spiavedlivý podíl aa vý
opět za tím jediným účelem aby
zničil soutěž která mu překážela a

před rokem kcsečsi vydány byly
těžku konané jím práce Učiněn-l- i

bude dělníctvem tak úspěšný krok
opět nové akcie cukeruéno trustu

v roce příštím tu dělnictvo bude tak že nyní celkový základní jeho
ho moci ve své paměti zázname rodiaou za všeobecného vzrušení

odešel ze sálu Princezna bylanati s tímtéž vděkem jako rok
kapitál obnáší $90000000
Tak vzrostl tento trust z ma-

lých počátků a dnes jest obrem celá bez sebe nad touto veřej1902

nou pohanou a od té dobykterý ovládá celý cukerný trh v

Americe a spotřebovatelé musí za

cukr platiti tolik kolik cukerný

I maloobcbodaictvu í femeslci-ctv- u

dostalo se v minulém roce

slušného podílu na všeobecně

zlepšených poměrech a českým
našim přátelům z těchto dvou dů

chladní vzdor iofúu však šiará

velkovévodkyně odebrala se do
Drážďan aby mezi svoji dcerou a

její manželem docílila smíření
Avšak bylo to marné namáhání a

když se velkovévodkyně navrátila
do Drážďan došlo k bouřlivému

výstupu mezi ní a její dcerou a ta

odjela ze Solnohradu aniž by be

se svými rodiči rozloučila Jedině
její bratr Leopold s ní sympatiso-va- l

a doprovázel ji na její cestě ze

Solnohradu dne 12 prosince
Giron setkal se s korunní prin

ceznou na cestě mezi Solnohra-

dem a Ženevou ale žádný neví

kde

Zprvu se nevědělo kde prin-
cezna se nalézá až konečně byla
v Ženevě vypátrána Císař rakou-

ský snaží se tento ohromný skan-

dál zatušovati a nabídnul Louise

veliký obnos peněz pakli se tato
navrátí ku svým rodičům ta
však nechce o tom ani slyšeti
obávajíc se Že by se jí stalo to
samé jako princezně Louise é

která byla prohlášena za

Šílenou

Jak se prohlašuje hodlá se ko-

runní princezna se svým milencem

odebrati do Ameriky aby ušla
všemu pronásledování Také její
bratr arcikníže Leopold Ferdi-

nand se svou milenkou slečnou
Adamovičovou hodlá se usaditi v

Americe Princezna Louisa jest v

naději a v několika měsících stane
se opět matkou Dítě toto má býti
uznáno jako člen královská rodiny
saské
Bratr její arcikníže Leopold

zavrhnul všechny tituly a přijal

prosté občanské jméno Leopold
Woelfling Pokud byl ve Vídni

stýkal se skoro ustavičně s občan-

skými rodinami se spisovateli a

herci Všeobecně je považován za

člověka vysoce duševně nadaného
1 radikálními názory kteréž mu

spůsobily mnoho konfliktů s cí-

sařem
Arcikníže Leopold hodlá Ada-

movičovou bývalou tanečnici e ví-

deňské opery pojmouti za man-

želku

Novinky z Coáře Neb

i Pan Josef Srb má velkou ra-

dost z toho že se stal dědečkem

Jeho dcera provdaná za p E- - J

Popeláře obdařila manžela prin-
cem a otce vnoučetem

8 V minulém čísle ve zprávě o

anglickém divadle nebylo snad
dosti srozumitelné že ono diva-

delní představení sehráli docela

jiní ochotníci totiž "Česká Omla-

dina'' kteří nemají nic společného
s Divadelním družstvem

i Paní Stoeks známá obchod-aic- e

zlámala si ruku v zápěstí při
smeknutí se na chodníku

! Mladý pan James F Yunek

přijel na avátky k rodičům ze
Cedar Rapids la kdež navště-

vuje obchodní školu

I Laskavostí p Josefa Hroudy
dostal se mi ku přečtení dopis od

jeho syaa Franka který jest usa-

zen u Petersburghu ve Virginii Z
dopisu mezi mnoha zajímavými
věcmi jsem vyrozuměl že se tam
Frankovi dobře daří že letos

král Havémeyer mu určí

Cukerný tak jako olejový trust
ležitých odboru přejeme ze srdce

aby rok 1903 byl k nim ještě štěd
jsou v pravém smyslu slova trio

nopoly proti nimž jest lid Spoj
Států úplně bezmocnýmřejším roku minulého

Konečně vyslovujeme vroucí
Bolení hlavv a neuralgie vyhnil fnřánl abv nám zachováno byla nhra a d09pě! ÍES! kam Kvropa £'

dostala teprve za tisíciletí

My neměli ještě presidenta kte'
přízeň všech našich přátel a aby

se Severovými prášky proti těm
bolestem Prášky ty jsou úplnětito nám podali laskavě pomocné
neškodné a vždycky spolehlivésvé ruky bychom mohli poctivě rý by měl zájmy západu tak na
Při hojení horečky nemají sobě

zřeteli jako je má president
Roosevelt Hleďme jak v po

rovných Cena 25 centů
konati úkol který jsme si předse
vzali Vydavatelstvo

"Pokroku Západu" sledním svém poselství upozorňu Z KRUHU C S D P J

nastala úplná roztržka mezi ní a

králem a její manželem která ko-

nečně ji vedla k zapředení milost-

ného poměru s učitelem íraníiny
André Gironem

S touto urážkou vzplanula hr-

dost její a ona pak ani v nejmen-šf-

nešetřila dvorní etykety a

často sama vycházfvala na pro-

cházky aneb obstarávsla si v

obchodech různé koupě aniž by
některou dvorní dámu k tomu

přibrala Majíc extravagantní

choutky a libujíc si v nádherných
toiletách princezna zaměstnávala

švadleny ve Vídni v Drážďanech
i v Paříži a činila u nicb diuhy
což tím více oba manžele ještě
odcizovalo a bouře byly mezi obě-

ma skoro na denním pořádku

Nejméně pětkrát byla princezna
dána pod vězeSský dozor v paláci
ve Wasbwitz blíže Drážďan ?cč

to nemělo na ni účinku Pfiro-zen- o

že i rakouský císařský dvůr

hleděl na toto jednání princeznino
s nelibostí a záhy neměla tam jiné-

ho přítele nežli svého strýce arci-

vévodu jana který později se zřekl

svého titulu oženil se s jednou
vídeňskou herečkou pod jménem
lan Orth a vydal se na moře a

je na důležitost zachování lesů a

na zavodňování S prováděním Oznámení
těckto zásad se jíž započalo ony

Ctěným spolkům a tajemníkůmv krátké době přinesou veliký uži
tek této zemi i jejímu obyvatel
stvu

Cesko-Slo- v Dělnické Podp
Jednoty!

Je přec jen veliký rozdIl mezi Tímto se Vám oznamuje aby
veškeré zprávy spolků této Jednopůdou v jižních a západních stá-

tech jak vidíme nejlépe na

korný V Georgii Floridě
a Alabamě koma vzrostla krásněji
nežli v západních státecbale skli

ty za rok 1902 Hlavní úřadovně

nejdéle do 10 ledna 1903 zaslány

byly tak aby když účetní neb

zeň byla nepatrná Kdežto v
výkonný výbor dne 20 ledna 1903
se sejde mohl vše — knihy jiné
věci a zprávu do pořádku za rok

1902 dát která pak na státního
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Prodám vaši farmu
a prodám Vám jinou buď
v Minnesotě Dakotácb
Wisconsinu Canadě a

jinde vzdělané a ne-

vzdělané pozemky od
I5 do f 10 a výše mírné

splátky
Pište co chcete na

aT TV ClmltipHi--ý

Z— r37 Eodicott Arcade
ST PAUL M1NN

"Sb MASNY KRÁM

aajil atraoí méata vlutni krajáci

Brntří Iřiiiiclové
fítle I344jiln( ij ut

NeJvííM láaohy mii vieho draho

azenek laltmfi iunek a vfibee vieko co

f obor tento spadá

Ceny levníjší nei kdekoliv jinde

Missouri v Nebrasce v Illinoisu

atd korná sypala více nežli třicet

"Commissioner of Insurance" zabuŠlů po akru v oněch třech

jižních státech sypala průměrně slána býti musí
kdesi u břehů argentinských v

Rok 1903

k novému tomu roku

přejeme Vám štěstí v každém

kroku

Ruka která řídí pluh krmí svét

zosiřujte svůj vtip a své nástro
jet

Přátelé rostou s naším jměním a

mizí s naší chudobou

Žádný příbytek nemá býti skla-diště- m

klepů

Sláva mívá málokdy tučný bax-kov-

vklad

Lehké dělání dluhu způsobuje
těžké pokračování na cestě života

Zdvořilost nestojí nic a přece
nám mnohdy maoho prospěje

Sebezapření jest lékem který
třeba hořký byl dobré má účinky

Dluhy jsou rakovinou která uží-

rá nejen majetekale i klid člověka

Mnohdvkráte i těm již toho
nedostane se zasloužené

odměny

Je jedeš čkrv ktpjií sk medá

zašlápnout ani zničit a to je červ

svědomí

VKansasu oslavili den "míru

na zemi pokoje dobrým lidem"

lynčováním Černocha

ťfeieme Vám všem blahý apouze 8 Já bušlu

I V NAŠÍ Cl VI LISOVANÉ ZEMI ŽIJÍ zdárný Nový rok tak abychom
bouři zahynul

Princezna má v sobě vřeloulidé horší divokých barbarů Ve mohli všichni peyně a jistě ku

pokroku a rozšíření naší milé toskánskou krev a té přičítajíPhiladelphii nedávno bylo zjiště
no ic krkavčí rodiče způsobili
smrt svých šestí dětí aby získali

mnozí různé jfjí výstřednosti
Korunní princ doufal že ji na-

praví tím když ji oddělí od její
dětí a také to provedl Princezna

Jednoty pracovat
Za Rovnost Svornost a Bratr

trství F A Krch taj
Frank Skok před

nepatrné sumy na aěž byly životy
nešťastných těch dětí pojištěny
Pojišťovací společnosti nejsou nic na to strhla ohromný skandál a

násilím vnikla do oddělení paláce
kdedčti byly chovány začežbyla

jiného nežli zákonité loterní
neboť ony spekulují na

trvání života těch které pojišťují

I?rolti hí
farma o 240 akrech r Rescue

Saunders okresu Neb — Všichni

osidníci jsou Češi O podrobno

dána opět ý dozor v

zámku WascbwitzkémV nedávno vydané knize "Pojiště sklidil přes 800 buŠlů oříšků pod-zemaí-

(peanuts) dosti dobré
kukuřice a fazolí a vůbec že jest

Konečně i to se ji stalo lhostejsti si dopište aneb se přeptejte uní a zločiny" píše Alexandr C
Campbell že pojištění vede k da ným a aby ubyla svůj čas tu seJARDIS WILLIAMS

19— Prague Nebraska tam pokojeoleko většímu množství zločinů počala učit jezditi na byciclu a


