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A %cv

nadšeně vítaly kolemjedoucíhoni

preiidcnta President dikova
lidu smekaje o Čt a opět svů

Z AMERL klobouk Míctol orginisace Velké

Armády Republiky sešikovaná ve

dvojité řadě přeď hlavním svým
stanem vzdala kolemjdoucímu

presíďutu formální pozdr"Sekretář odheru zemědělskéhoZ Washingtonu
Vřť!é tfiielí jakého se dostsljVVílsou předpověděl vu čtvrtek'práva o stavu úrody — Sekretář

itmfdlhtit Wilton předpovídá presidentu Kooeveljví bylo p- -
Že během nastávající iíniuí sézoijy
nastane sníženi cen v drobůémtnlítnl ten pstřeh životních — jenom důkazem oblíbenosti )eho

v národním hlavním městě nýbrž
i svědectvím uznábí jež mu náleží

Neiudným poštovním lístkům ode prodeji mm a výrobků miékař-kýc- h

drůbnže a jiných potřebpřena foítovňl doprava — Vresi
jako sprostřcdkovatcli míru tuskoživotních úlevy té doitane se

tiopodářům následkem obrovské
dent Roosevelt vrátil se do IVath

ingtonu japonského čímž povzneseno po
stavení Spojených Států jako veloklizně drobného obilí a kukuřiceTýdní přehled o stavu lírody

vydmý povětrnostní úřadovnou
moci světové

Vandal koneční polapen

ve velkém obilním území lllinoisu
Minnesotě Dakotách low6 Neb
rasce a Kaosasu Sekretář pravil

dne a6 záfí zni následovně:

V posledních dvou týdnech poTeplou během týdnu končícího

34 zářím byla příznivou po celé fobilo ve Wíícoosínu a severním
že bohaté úrody měly v následek
návrat normálních hospodářských
poměrů ve státech těch Pěstitelé

Nebrasce Jak se dovídáme kon

cerly v Nebmce započnou kolem
18 řljni - První odbýván jest v

Omaze v Soko'ovn£ ve středu 4

října
Dřiná rodinná triícdlc

Strašná tragedie již za oběť

padlo osm životů lidských ode

hrála se blíže městečka Csmbrídge
lil Clsrence Markhsmová man
želka farmáře usmrtila sedm

svých dítek a konečně vzala Život

sama sobě Již po nějaký čas

pozoroval Markham Že žena jeho

jest nápadně zasmušilou a že též
časem počíná si velmi výstředně
měl virfk za 10 Že so mysljfjí
uklidní V robotu 30 září v po-

ledne dolehl na ni duševní cho
roba jpjl tou měrou že a nynly jí

úplné puinAiU a ona dopustila se

hrozného krvavého skutku Volala

dítky 6 ve stáří od ti let do 2

mhk(i jedno po druhém do svět

noj l lcž seknou jim rozťals

krxy Po hrozném skutku tom
uložila mrtvá těla nebohých
dhtk do řady na postel a uchopivší
po lé konvici petrolejem polila
vše h světnici načež zapálila dům

hrázy Na konec podřezala si

dlouhým 'nichyfhkým nožem aama
krk NtdJeko pracující tousčdé

spozoiualí utiikstí kouř ze stave
ní a tuVce neštěstí přikvapili ku
stavení kdež naskytnul se jim
příšerný pohled Markhsmová
zahalena v plameny vyběhla ze
etavení se Šíleným smíchem a

sklesla vysílením na dvoře kdež

plameny na ní uhašeny Žíla

ještě asi 3 hodíoy a před svou

zemi by vři všude vyšší nad nor Míctí({aiju velké rozčilení mezi

liber Čili méně než polovice
množství spotřebovaného ve Spoj
Státech a Německem následuje
Kusko 1 úbrouwii spotřebou 130

344000 lihtr
Kromě těchto tří nespotřebuje

se v žádné jiné zemi na 100000000
liber Isbáku ročně Prsncie spo
třebiije 84393000 Ang'ie 83

378000 Kakousko 78733000
Uhry 47905000 Iielgie 4473'
000 Itálie' 34549000 Kanada

154000000 Mtxíko 18870000
a Aoftfralíe 10158000 liber

I vzhledem k počtu obyvatel
štva jeví se spotřeba tabáku v léto
zemi nanejvýš velkou Iielgie
zaujímá pvé místo mezi všemi
zeměmi nu světě spotřebou
621 libry ročně na ksždého oby
vatele Za lícl((íl nilduj( těsně

Spoj Státy kdež na ksždého

obyvateli připadá ročně spotřeba
540 libry tabáku
Za Spojenými Státy ná"lduj

Mexiko se spotřebou 344 libry na

jednu osobu r za tímto Kakousko
? spotřebou 302 libry Ostatní

země vykazují následovní spotř bu

tabáku: Kanads 274 libry na

jednu osobu Austrálie 2 59 libry
Uhry 342 libry Francie aiolb
Spojené Království 195 libry
Mtxiko 139 libry Rusko 1 10 a
Itálie 105 libry
Pokud se týče obnosu vládních

důchodů plynoucích různým vlá-

dám ze cla a daní na tabák stojf
Francie na místě prvém 1 celko

vým hrubým příjmem $81063000
Spojené Stály zaujímají místo
druhé i příjmem $65832102 Na
Iřetím místě nalézá ae Anglie

mil Deště nadělaly nřco Škody obyvatelstvem bohapusté řádění
dobytka po poslední tři roky ztrá

neznámých vandalů na hřbitovechv Částech missourského a horního

mississippského údolí zatím co cí lí peníze ježto obilí bylo příliš na nichž zničeno bylo za mnoho
drahé Krmení dobytka se nevyvelká číst jižních atlantických tiaíc dollarů prostých i nákladných
plácelo vzdor vysokým cenámpozálivních států potřebuje déšť

pomníků Konečně jak ae sdélu

je 1 Ishpeming Mích do Stjaké se musí platit za maso AvšakNičící mrazíky udály ae ve střed
nich krajích Skalných Vrchů Donata uroaa sena tento rok ve

Faul Míno podařilo ae vr čtvrtek
labé mrazíky a nepatrnou neb spojení bohatou úrodou korný

bohatou úrodou ovsa bude mlti
maršálu Johnu Lchmanovi a výp
maršálu Maooy Trevarrovi při

t ě t

Žádnou škodou v čáitech dolejš
následek ustavení se normálníchpojuerní krajiny a ve vnitřních stinnouti pachatele kteryz na
poměrů u výkrmu dobytka A to

hřbitově v lshpemingu právě jestřcdoatlantickýcb Hitech
Kromě malých čántf mimonr bude míti přímý vliv na koflstvo

den pomník rozbíjel Jest to Uher
hovězí a vepřový dobytek mléakébo ťidolí kukuřice měla týden 4&letý Kazimír Koza kterýž od
kařské výrobky a drůbež Cenyvelice pflznivýcn podmínek pro povídá úplně popisu muže jenžza tyto předměty neměly by býti v

podobně řádil na hřbitovech
budoucnosti tak vysoké než íar- -

uzrání od 79 - 90 procent jest j
nyní zabezpečeno proti mrazu

zbytek bude potřebovat! pouze asi mer za každou cenu udělá více
Escanaba a Gladstooe Iiyl oděn
v ošumělý lat a byl patrní zhola

jtlté týden příznivé povětrnosti peněz protože bude mítí k použit
více a levnějšího surového msteV Nebrasce obrovské množství
riálu Kukuřice prodávala sekukuřice bylo pováleno prudkými

vyhladovělý Měl isebou řepu
barevném kapesníku zabalenou
část katolické modlitební knihy
jiné nábožné emblémy též měl

jiném kapesníku něco Šatů svátá

kukuřičných státech vétšiuou času
smrtí vyznala ještě celý svůj

po 50c buši Fermer a výrobce
větry což vlak stíží pouze jej
sklizefi a nezmenší její množství

Nčco kukuřice v kupkách v Mis
hrozný Čín

Tliká obžaloba00 Na dotaz proč čin len spá
závisí od koruy a jiného obilí
hovězí dobytek nemůže se péstoaouri a Kaosasu bylo poškozeno Dr Johnson vyslovil se žechal odvětil v chatrné angličioě

'Tro dobro Iioha" Zdi se být
vati a užitkem na tarmě když se

každý člověk stížený chorobouvlhkemi hlavni z dešťů v přede
ftlém týdnu — Mlácení jarní p£e musí platit za' píci ceny takové

žaludku jest darebákem Mínilduševně chorým i'o výslechu
Nejlépe se dafí všem třídám spo tím říci že takový Člověk jestbyl odkázán k trestnímu soudunice v Dakotách a Minnesotě1 bylo

přerušeno dešti v prvé polovici lečenským když máme řádné úro
snadno podrážděným zlostným

dy Cena každé libry a buŠle
pod zárukou $1000

České Přvecké Kvirtttlo
týdne ale v kupkách a stohách se k náchylnostem nakloněným 1

Swift pravil Že jest nemožným
jednotlivých produktů nebude

možnánásledkem toho tak vysoká
nalézající obilí není dosud všechno

vymláceno V Dakotách syp!
z Prahy o kterém v novinách

aby dva přátelé takovou nemoc
ve skutečnosti pak jak sekretář česko amerických již čaato byloobilí různě 1 jakost jeho je různá trplcf Žili spolu nesnesli by se
Wilson sám pevně věří nebude psáno koncertuje již po celý akoro1 všeobecni uspokojující Stálé bolesti nebo rozruch nervo
však na každý způsob plná úroda měsíc ve Spojených Státech KonSprávy naznačuji jenom pra vý jisti Činí Člověka nešťastným
znamená více liber a yíce bušlúmalou zrninu ve stavu bavlny nesdílným nespolečenským Jemučerty jejích jsou nepřetržitou řadou

triumfů českého umění Od dobyto melo by phvoditi sníženi cen
jižní Karolioě Georgii Alabamfi samému působí to mnohou trpkouza normálních a průměrných pod Kubelika nebylo české obyvatel chvíli neboť vidí že nikým nena Oklahomě a indiánském území

trochu zlepšení v beverní Karolině mínek spotřeby a poptávky stvo Spojených Států tak aadšeno milován nikým vážen Neléčf li
Výkonný generální poštmistr výkony českých umělců jako je toMinojri Arkansasu a severový se zaslouží silnou důtku neboť

příjmem $63806000 a na místě
čtvrtém Kakousko 1 hrubým pří-

jmem $44 633000
Z tohoto jest patrno že se ve

Spojených Státech vezme li se
vše v úvahu spotřebuje nejvíce
tabáku Třebas že obyvatelé v

této zemi nekouří zrovna tolik

jako kouři obyvatelé belgičtí tož

přece zaujímají místo druhé a

celková spotřeba tabáku v této
zemi jest bezmála desetkráte tak
velká ________

Z KRUHŮ Č S D PJ
Ct členŮrrfČSD PJ vůbec a

všem spolkům a krajanům v

Montgomery Mino okolf
zvlášť

Spolek Svatopluk č 1 ČSDPJ
v Montgomery Mino pokládá
sobě za čest a milou povinnost
oznámili ct veřejnosti že bude

odbývati slavnost svěcení (čilí

odhaleni) spolkového praporu dne

ir listopadu 1905 a zve všechny
ct spolky a krsjany v okolí k

laskavému súČastněoi se slavnosti
této by lak svojí vzáciou oávště
vou a přítomností ku zdaru a

větší orlavě dne toho laskavé při-

spěli Iiohatý slavnostní progrim
průvodem a hudbou jakož i

střídajícími ae ře!mi zpěvy hu

Ilitchock rozhodl se vyloučilichodním Texasu a větší nebo na koncertech Českých pěvců hřeší na sobě i jiných Trinerovo
Není ovšem divu Když dovedli Léčivé Hořké Vino jediné by mumenší poškození v ostitních čá

stech bavlnového pásu a5 jest členové Ces Pěveckého Kvartetta
poštovní dodavky všechny ne-

mravné necudné a vůbec neslušné

poštovní lísiky jakýni v posled
vrátilo zdraví a štěstí protož by

uměním svým okouzlit! i cizinu
upravilo jeho Žaludek a jeho játraodtud daleko mene stizaosti na

rez a klesnutí v středních a v ních měsících celá země byla za Čechům pravidelně velmi upjatou sesílilo jeho nervy a obnovilo jeho
plavena Se všech stran dochá když se jim podařilo rozohnit! krov Učinilo by z něho nového
zejí stížnosti na tyto poštovní tureckého aultáoa jindy až ledově

části východních okrsků Sbíráni
v Texasu bylo přerušeno do jisté
mírv deštil) ale práce velice

Člověka jemného milého spole
zásylky a poStmistr vydal oběžník čtnského Kdokoli jest stále mr
v němž poukazuje na ně článek

klidného není divu Že nadchne
umění alavných pěvců z Čech

krajany v Americe české Pěvecké
rychle za příznivých podmínek zutým těžkomyslným a malátným

573 poštovních zákonů a pravidelpokračovala ve všech okrscích kdo nemá chuti k jídlu ani k dílu
kterýž nařizuje Že všechny takové Kvartetto zárovtd koná v českýchmimo severní střední Části pásu

kde ae všude dosud nesbírá Sbí
kdo trpí vyrážkami skvrnami

pleti nečistou hustou neb slabounechvalné zátylky poštovní mají setlementech svými koncerty zá

být poslán) do "mrtvé ' poštovol služnou práci národníupozorDujícrání blíží se ku konci v čá Kh krví tomu Trinerovo Léčivé Hoř
iřadovoy ve Washingtonu místo zvláště naši mládež českou ježGeorgiu Louisiaoy a v nejjižněj

ším Texasu
ké Víno zcela jistě pomůže Ono
odvrátí choroby zajistí pevné

aby dodány byly adressátům Americe se narodila na čské
umění a starou vlast za oceánemilitchock žádá poštmistry aby seNěco škodv naděláno bylo na zdraví učiní tělo silným a pru!

oým Mějte je stále v domácooNení proto divu to koncerty čspřesně dle nařízení toho řídili

kdyby snad měli nějakou pochyb Pěveckého Kvartetta jsou všude sti V lékárnách losef Triner deboími přednesy atd Uude pak
následovali slavnostní ples a veoost uiA-- U byli některý poštovní pravým svátkem pro místní obe

79y So Ashland Av Chicago lil
lístek zabaven rozhodne o tom censtvo čeře

Spojeni Státy Jsou zemi kuřdkflprvní výpoiiiocný generální pošt-
- CcŠtl umělci luvltlvili dosud Kdyby si některý čleo ČSDP

mim Spojené Stály zaujímají prvé Jednoty neb jiných místních spolChicsgo VVisconsio a nacháiejl
se nyní na koncrriPÍ cestě poPresident Hoosevelt vrátil te v místo pokul se týče množství ta ků přál ptednésti nějakou příleži
Minnesotě V poile loích dnech tostní řeč při slavnosti léto bude

nabídka taková vděkem přijala auspořádali nejboullivějŠI po

háku sprotřebovaoého račně jich
obyvateli Dle některých číslic

uveřejněných nedávno statistickou

sobolu večer a letního svého

sídla v Oyulcr lUy do Wash-

ingtonu kde! se mu doslalo od

lidu nadšeného uíiánl Káttupcl

sklizeném tabáku mokrou povětr

noití jak uděluje ae a částí stře

doatlaotických států a Novoangli-ck-

ale odevŠaJ jinud zprávy o

úrodě tabáaové jsou příznivé
Žádné ilrplenl ttenattalo ve vy-

hlídkách tu útodj jablek jel
budou velice špatná jak se ediluje
te vlech jablka rodicích Hálů

Spatná úroda brmhorů jest
všeobecni oiiumováa
Mimo poiátívových států kde

půda tyi velice suchou pro orául

tato práce neobyčejně dobře po-

kročila Mnoho byla jil také sa-e- to

1 tsaoě seté obiti lil vitháil

pt celém středním úJoli 1 v

stttdtt atlantických států

lakoví členové neh krajané jsouchválou a tudicuiui přijslé koo

čerty v St Paul (třij a v Minus žádáni by svá jména nejdéle doúřadovnou odboru práce a obcho

15 tljoa l r odepsanému oaná- -distriktu uvítali - na uádrall a

obrovský dav lidu obklopující
apolia Oititul aaitávky v Mínue
sutě jsout Wioooa New Piagua

du spotřebováno bylo ve Spoj
Blátech poslední rok 440000000 mili lak aby jméui řečníků a po
iber tabáku řádek slavnou! v programu uveMonigoiutry Owiiourt Silvii

Lak Olivia La Croste Cíltm

nádralf hlučně jej tdravil kdyi
vttoupil do kočáru Po obou

ttuuáth 1'etiniylviala ave od
Druhé místo pokud se týče deny bili mohly

datli návštěvy Českého Pěveckého Spotřeby tabáku laujlml Něme S uctivým krajanským potdia- -
stanice al k pokladničníma odbo- - Kvartetu budou v době nejbliltl cko v nimi poslední rok spoiře vem I ranli Míia
r 1 kupily se davy unita i lu jel čitké osady ve státech lowě a K K No 4 MoatcomsrVi Mloobováao bylo oelkem 101783000


