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Výsledek žné a spotřeba domácího trhu
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v rukou farmáři)

Brainard a okolí
Pšeniční žefi Spojených Států
nalézá se ještě s obrovské většiny
v rukou farmářův jižní Nebrasky
Kansasu a Oklabomy Jest nepo- pfratelnou pravdou že farmářstvo
zdržujíc prodej své pšeničné žně
prospívá samo sooě a nejen že
udržuje nynější cenu pšenice na
světovém trhu ale ono může í přivodili tím značné zlepšení nynější
"
ceny

'

třebovalo tohoto požehnání dobré
Za demo
úrody a vysokých cen
kratičké vlády nejen že stát ten
a ř Nebraska pronásledovány byly
neorodami ale nízké ceny učinily
neorody ty dvojnásobně citelnými
Morgiče na farmy stoupaly peníze
byly stále dražší a konečně an
nebylo možno půjčky dostati leč
za těch nejkrutějších podmínek
veškerou energii muselo farmář
stvo vynaložili na to aby uhájilo
v těch Btrastných dobách svot'
existenci

Nic nemůže důrazněji poukazo-vat- i
k zlepšeným poměrům těchto
posledních čtyřech roků nežli zvelebení městečka Brainard
Není tomu dávno co honosilo
se Brainard pouze dvěma cihelnými kloky dnes ale vypíná se tam
cová velmi pěkná stavba d Václ
čabely a v její místnostech nalézá
se rozsáhlý smíšený jeho obchod
Druhý český obchodník pan Fr
J Semín mladý stále ve vážnosti
svých spoluobyvatelův stoupající
muž přestěhuje záhy svůj závod
do prostorné pěkné cihelné budo
vy kterou v Brainard zbudoval
vysocevážený jeho otyc a starý
osadník p Jos Semín zkušený
ro zesky pionýr který se věrně

- Známý ra
(PERKY DAVIS)
státník
kouský
bývalý předseda nejméně 5 let
a bezpečný prostředek v
Jistý
Dva mladí američtí studující na
panské sněmovny a býv miniBtr
každém připadá nemoci
v
v
Eichstadt
Něme
dr Jan von Chlumecký zavítal do universitě
střevnich Jest
Vídně k poradě a předsedou mini cku kteří pšijeli do Říma by
se kongresu studentů Šli
sterstva dr von Koerberem a snad
í 8 císařem Frant Josefem
Má si prohlédnout! katakomby kde
se za to že byl na žádost císaře odloučivše se od svých karamádů
Jest to tvrzeni prardlré a nemalá
do Vídně povolán
zbloudili v podzemních chodbách
vyjádřeno bfil ani dost silně
neb dArmně
Oba
v
druhého
dne
byli
z
teprve
ze
oznámeno
rrany Dyio
a
nalezení
katakombách
se
když
Plas v 13 roce do Ameriky se vy
Jest Jednoduchým J litým a rych
stěhovavši Gustav Beck byl při to papež dověděl pozval je k sobě
lým prostředkem pro
Dekret kongregace obřadů vy
svém návratu do vlasti pro vyhnu
Křeče
Mú Rcmiatío
tí se vojenské službě zatčen avšak lučuje na příště ženy z kůru De
Kolín Nastuzeni Neuralgii
na zakročení amerického konsula kret týká se hlavně sólistek které
Na
attrt Bolení znhfl
opět propuštěn
Prtjem
Byl však z Ra až dosud při 'mši zpívaly
kouska vypovězen a četníky dove místě sopranistek zpfvati budou
hoši
Dré velkosti 25c a 50c
den až na hranice Čech
—
Na vídeňském divadle zakázán
Francie
Několik francouz
Mějte ho doma ChraSite se naděl
byl provozovali kus "Modrý ob ských paroplavebních společností
M Kupujte Jedině prar- ýlouk' poněvadž v něm jasně di- oznamuje že omeziti musí plavbu
u
Perrjr Davlť
NA PRODEJ VŠUDE
vákům před očí se předvádí ne Jelikož ale některé s vládou mají
dávné rvačky a výtržnosti 1 říšské smlouvu na dopravu pošty žádají TTTTTTTTTfTfYTtTTTtTTTfe
vládu aby jim přispěla pomocí
rady
že měl úmysl zmocníti se
V Štýrském Hradci konán sjezd by mohly větší zásilky najednou popřel
perského trůnu
rakouských socialistů Do sjezdu dopravovati při méně četnější
Kolumbie — Přes Jamajku do
Obrovský počet plavců
dostavili se i němečtí socialisté a plavbě
o
zaměsttoho
následkem
chází
zpráva že v republice Copřijde
a
do
říšské
Vollmar
radý
poslanci
válčí
Povstal
lombii
nání
se
cena
má
uhlí
stále
ještě
Vysoká
prý
Segitz Vollmar měl k socialistům
ci obsadili město Turbaco a želez-- obšírnou řeč v niž je vybízel aby vliv na tento krok společností
nici do Carthageny válečný parník
agrární otázce věnovali největší
Anglie — E M Hopkins z New
muži vládního-vojskYorku je v Londýně a prodává Cordoba asi se 400
pozornost
a strhl se
z
Colonu
odploul
Praví že miliony tun jest
Kongres socialistů vyslovil se ve uhlí
o jehož "výsledku
s
povstalci
boj
prospěch pense v případu stáří připraveno pro Evropu a dodal ale nebylo nití oznámeno
jakož i ve prospěch pense dělníků londýnským uhlířům oběžník ve
práci následkem úrazu neschop kterém praví že je v stavu dodati
HiiiiiiinniH-Tím chráněni býti mají na přesrok 2 miliony tun v měsíci
ných
z
Filadelfie
a
Baltimore
Newport
dělníci malých i velkých závodů
Díkůvzdání
všeho druhu: dopravy dolů i děl News tunu za 1250
Srdečné diky vzdáváme tímto 4
níci zemědělští a v domácnosti
všem jenž v tak hojném počtu Z
Anglický uhelný ring zatím
účastenství naši slavnost! odhalení +
zaměstnaní Pense rovnati se má zdražuje uhlí přirazil 25 centů na
Zejména T
praporu podílu brah
nejméně polovině skutečné mzdy továrním a 30 centů na uhlí pro
Camp&m Komenius č 76 WOW!
Pense ve stáří počíti má 60 rokem domácnost
a Žižkův Dub í 115 W O W
Dále Těl Jed Sokol ze 80 Omany
kdežto pense dělníka úrázem k
Ve schůzi majitelů přádelen v
a ťodp Sok TyrS 8 2 Zvláštní
práci neschpnéha počíti má v do Manchestru rozhodnuto v měsíci
dfk nechť přijmou Sbor Palmové
Dřevo í 7 Kruh Dřevařek za jich
bě kdy nehoda se stala Pensijní září nekupovati žádnou bavlnu ve
vřelé účastenství a spolupůsobení
fond opatřen býti má státem a za Spoj Státech
Paní Marie
při slavnosti
za přednesenou reča jich
městnavateli anebo z daně příjmů
Dělnické jednoty odbývaly v
Pěvecký odbor za Jeho popěvek
když tyto přesahují 2000 korun Huddersfieldu výroční sjezd zájenž ode všech 8 vděčnosti přijat
Při vojenských manévrech
lez iioze rrana cbzbův
stupců v němž bylo zastoupeno T byl
O W a jich cvičící odbor za pro
Haliči vyšla předčasně rána z ve asi 1250000 zorganisovaných
vedeni skvělých pochodu jent s
likého děla která usmrtila na mí dělníků
Ve sjezdu byla přijata
velkým potleskem obecenstvem
odměněn byl
stě 4 muže a poranila 10 jiných resoluce v níž byl vysloven sou19 WOW
Za Oedar Wood Camp
září byl vydán císařský dekret hlas se společným vlastnictvím
pořádající výbor
jímž byla vídefiská říšská sněmov výrobných prostředků a protest
ií-hn
na rozpuštěna a nové volby co naproti připojení boerských repu♦ 9 ♦ ♦ ♦
♦
blik ku koruně což prý se stalo ♦
nejdříve nařízeny
Srbsko — Z Bělehradu oznáme jen z rozkazu spojeného meziná- Připravte se na výnosné místo
no bylo že býv králi Milanovi rodního kapitalismu
navštěvováním nejpopulárnějši
roční pense 30000 franků (Í6000)
Vysoké ceny bavlny spůsobily
a nejúspěšnější školy
zavření
a
ode
mnoha továren není prý
srbským parlamentem byla
otevřeže
měsíc
a
za
mu
budou
nebude
přena pro příště
vy jistoty
AND
Následkem toho jest mnoho
ny
plácena
Na srbském parníku Negotin dělníka bez práce z čehož poudál se výbuch kotle při čemž 1 5 vstane bída v tkalcovských okre503 Bee budovat
sích
osob pohřbeno bylo v Dunaji
Majitelově továren se svoOMAHA
ku poradě na 21 září aby
Praví se že srbské ministerstvo lávají
se tu usnesli co mají vůči nedo- Úplný obchodní béh
vydalo o 4 miliony více než bylo statku
KneiiYcaeni xrasopis 4á%
bavlny dělati
oprávněno Vyšetřování jest za
AlAltAř1mí nrn lr s n ra
Turecko — Radost sultánova z
a
Rakousko-Uhersk-
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Budoucnost

Americký poručík Peary nalézá
se na dalekém severu a myslí se
že dojde ještě dále k točně než
Chce zůstati na severu
vévoda

ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ

Řeznický a uzenářský obchod
Brainard vede přičinlivý p Fr
Hlídek a uzenářské výrobky jeho
pro svoji chuť jsou rozhlášeny po
celém okolí Rádným ještě v Ce
chách vyučeným "doktorem'' obu'
ví jest zde pV Kostka kovářské
řemeslo má zde statného zástupce
v p Janu Janákovi a p Jak
Kirchner vládne krejčovskou jehlou jako umělec tohoto pro mužské důležitého řemesla
Zde jsou dva obchody s hospodářskými stroji a sice p Fr Nováčka a p Václava Hlaváče jež
zdárně prospívají a k úplné spokojenosti rolnictva zásobují toto
vším možným náčiním a stroji
Ještě nesmím ' zapomenouti na
p Fr J Vondru spolehlivého
dovážeče a dobrého občana Spoj
'"
Států
V p Sobotoyě místnosti měl
jsem potěšení setkati s p Ig Pe-

o

l

i

Následkem toho jest ovšem si- tuace na světovém trhu dosti nejistá ale veškeré okolnosti nasvědčují tomu že trh bude stouV úrodných letech počínajíc r
pat v blízké budoucnosti
1897 počalo rolnictvo splácctisvé
Dle vládního odhadu obnášeti dávno
úroky z morgičú
bude pšeniční žeS v r 1900 asi konečněprošlé
v následujících letech do
480000000 Spotřeba domácího šlo i na splátky morgičů samých
hlásí k republikánskému praporu
trhu bude as 400000000 bušlů
nové stroje
řídě se bohatou svou zkušenosti
na vývoz nezbyde Spoj Státům larmy opravovány
koupeny a změna jaká se s Kan že lid za této
nic více nežli 80000000 bušlů
strany vždy prospí
sasem
Nebraskou za posledn
Za posledních dvanáct měsíců čtyry roky stala ta jest přímo ob val Náklad na tuto novou stav
bu páně Semínovu obnáší přes
vyveženo odtud 180000000 bušlů divunodnou
Nyní nž bankv
kárkem uvědomělým rolníkem z
ao ciziny letos vsak jediné ve Kansasu
bankv v Nebrasce si
Také p Jos Jakl st okrášlí okresu Saunders který jest úplně
Francii budou potřebovati od 80 stěžují na velký přebytek mrtvě
do 100 milionů bušlů pšeniceaby ležícího kapitálu Bankéři v Kan Brainard novou pěknou cihelnou spokojen s nynějšími poměry a
uhradili spotřebu svého trhu a ve sas dokonce odbývaliúradu v níž budovou do níž přestěhuje svůj rozhodně se přičiní aby nenastala
dle toho zprávy z Ruska nasvěd- bylo jednáno co učinili s hroma bohatě zařízený lékárnický ob v nich žádná změna která by mochod p Jan Bobisud
hla vésti ke zhoršení stavu farčují tomu že tamní žeB nedostačí dícími se peněžními vklady jichž
Otcem zkvétajícího tohoto mě mářského
Taktéž soudil jiný
také k uhražení domácí spotřeby polovice ležela na bankách nena
stečka mohl by být nazván pan vzdělaný farmář p Jan Pelant
Dle odhadu nalézá se ještě lézajíc použití a tím zúročení
J J Smrž st
který jest zde nej jenž pořídil si nedávno krásnou
151000000 bušlů staré pšenice v A při tomto dostatku
starším
osadníkem Svou novou mlátičku kteréžto značné
hotových
českým
a
rukou farmářův
na zásobách i peněz tu není divu že
mnoho přičmlivostí a solidností pomohl vydání byl by sotva mohl podnik-nou- i
rukou překupníkův bylo v červen farmářův nezbavilo se
zúplna ještě si p Ssmrz k pěknému jmění i
před Čtyma — pěti lety
ci 85000000 bušlů
Kdyby pře své sklizně z r 1899 poněvadž mohl
tráviti
ži
svého
A aby do třetice bylo všeho doby
zbytek
naší
letošní žně a veškeré doufají že
bytek
zpeněží lépe hlavně vota "na pensi ' jak se říká — brého tu k nim připojil se mladý
zásoby staré pšenice nalézající se svou
což jest zcela roz ale čilý jeho duch mu nedá a tak
pšenici
rozumný rolník p Jos Blažek
ještě v rukou 'farmářův a překup umný náhled
společně se synem svým Karlem který taktéž v r 1896 stál při
níkův dány byly na trh to by
%!
T"
xane na uaianomu
usmálo se a zetěm p Gustavem Falkem řídi Bryanovi letos však prohlásil se
ovšem více než postačilo k záso
v
štěstí
těchto
posledních čtyřech rozsáhlý se vším zbožím zásobe- pro McKinleyho nahlédnuv která
bení spotřeby světového trhu
letech
Dříve
nedosahovala zde ný smíšený obchod vedle' toho strana rolníku je prospěšná Jaký
ovšem
ceny pšenice by
zůstaly na sklizefi
pšenice ani 5 mi bušlů jest súčastněn v elegantním ú- - zdárný vliv na farmářské majetky
stupni na jakém se nyní nalézají letos
však
odhadována jest na 25 pravném lékárnickém obchodě měly poslední čtyry roky o tom
To ovšem jest nemožností ne
svého syna Theodora
Smíšený přesvědčil se snaživý p Cuda Až
boť cizina nedostane naše zásoby milionů což znamená _ obrovský
obchod
lékárna a vzorný řeme do nedávná pracoval v elevatoru
v
pilpřírostek
kapitálu
za
kapsách
cenu
si
kterou
určí
ameri
jen
nářský obchod p Fr Matouše v Brainard a jsa šetrným mužem
cký farmář nebude-l- i totiž příliš nyen rolníkův Oklahomy
zetě starého p Smrže všechno nejdříve -- najal si farmu a před
s
Cle konservativního odhadu
pospfchati dopravením pšenice
v
své do trhu
získá farmerstvo Kansasu zasvou to jest umístěno cihelném bloku dvěma lety si zakoupil svou vlastSmržem
st
ní a kdyby dnes jí chtěl prodati
postaveném
p
Tři severozápadní státy — Min pšenici ani 60 mil 'dollarů hotoRodina tohoto zákopníka če tu by mohl dostat $1000 výdělku
nesota a obě Dakoty — měly letos vých peněz a Oklahoma 15 mili- hěkého
rozdělena jest ve dvou po na ní- Zkušený a vážený rolník
tu nejŠpatnější pšeniční žeB která onů
K dopravě sklizně 1 těchto
táborech
litických
pan Jan Staněk taktéž zřekl se
je kdy ještě stihla Jedině v těch dvou států na východní trhy bude
V demokratickém je sám starý demokratické
strany pro klamné
to 6tatecn bylo oseto 12000000 zapotřebí 200000 železničních
Smrž ač nevím skutečně co její zásady a cároveS tak učinil
akrů pšenicí a až do června slibo- kár z nichž by se mohlo utvořiti
ho tam drží při bohatých jeho intelligentní a svou rozvahou znávalo osení to žeB asi 165000000 13000 dopravních vlaků a kdyby
a dále jeho zeť p mý rolník p Jos Šabata
zkušenostech
bušlů Však veliké sucho kterým tyto káry postavený byly za sebou
Matouš a v republikánském stojí
Rolnictvo kolem Brainard propostiženy byly tyto státy po celý na koleje tu by tvořily nepřetržitý
Karel
intelligentní
ě
syn
jeho
2a republikánské vlády
spívá
měsíc červen mělo velice zhoubný řetěz od Topeka Kans až do
a jsou zde mnozí jako ku
druhý jeho zeť p Falk předněj
účinek na pšeniční žeB a tyto tři Buffalo New York
ší však béře zvláště silnou účasť př p
Holešovský který před
státy budou míti sotva více nežli
ťšemční žefi v Kansasu trvala
politice
NejmladŠÍ syn páně čtyřmi roky měl ještě morgič na
mil
80
bušil pšenice ze žně leto 5
týdnů a 5000 strojů a 25 tisíc Smržův Otto dokončuje sv své farmě a dnes má již hotové
V r 1893 obnášela
šního roku
uucuuuiu unavil tu
vedeno
lidi bylo zaměstnáno mlácením lékařská stadia
peníze leželi na bance
25letého jubilea panovánízkalena tfplný
pšeniční ŽeB těchto států 200 sklizně Jedině na mzdě
tésnopisedtf a K
obchodům
—
Vévoda Abruzzbkv 1
vyplatili
výS
předním
r upmeasu pczs&a! jak catsy Halit
životu jeho
000000 baSl4„ Taktéž Mániích íarnifi skoro
byla
spiknutím
proti
strojopisecKY oen
půldruhého milionu jmenovaný u náleží též závod p pro pilné rolnictvo v okolí Brai Římě známý jako princ Louis které
lékař Mun-kiobjevil
turecký
postižena byla suchem a ztratila dollarů dělnictvu při sklizni za Antonína Pošvara
úplný anglický béh
při jehož smí nard změnily uvádím výkaz ban italský odplul do krajin afrických
následkem toho velikou část své městnanému V celku
bej Dva vyšší úředníci a 118
šeném
se
též
nalézá
Zimní
zde
12 června 1899
Vévoda je dů jiných osob
bylo
iů započne y pondělí 3 září
železářský kovních vkladů v
žně
bylo vzato do vazby
oseto pšenicí 4796129 akrů
obchod P Pošvar si pochvaluje
v
italském
námořnictvu
V
červenci r 1896 vloženo na stojníkem
Katalog a úplné podrobnosti
Poměry na velikém severozápa
Niiozemsko — V Haagu 4 září
R
a 27 let stár
1897 vystoupil
Na dozrávající pěknou pšenici republikánskou prosperitu vzdor banku tamní $32224
sdělí se na' požádání Studujícím
dě lišily se lont v přírodních
byla vyhotovena úmluva mírové kteří toho
tomu ale hodlá svým hlasem po
V červenci r 1000 uloženo na horu sv Eliáše v Alasce
by si přáli pomůže se
svých okolnostech od jiných let vyznamenávající se krásným bo máhat! k
komise a její schválení zástupci
zničení
Vévoda
doufám
&
lodí
"Hvězda
jejímu
"vyplul
caa lauu
100775
V zimě napadá zde mnoho sněhu natým klasem (z nichž některé
vyueiaui šíravy
o více nežli Polární" z Kristiánie a byli s ním různých vlád uložena do archivu školního
6 palců a obsahovaly však že si to ještě rozmyslí
měřily
Tedy
vklady
stouply
přes
se
ao
a
zvibcf
Který
vsaje
pudy
ji
ministerstva zahraničních záležiJedním z nejváženějších českých 68 tisíc dollarů v jediném měsíci za kapt Cagni hr Quiru a dr
♦ ♦ ♦
na několik stop
To má pak bia až 70 zrnek) bylo radost se podf
tostí
Ministr zahraničních zálev
občanův
D
okresu
Butler
test
námořní
Mimo
V
této
farmářského
vati
důstojníci
okresu
Bartoň
ku
doby
blahobytuvnv
na
a
př
vzrost
osení
noaarny
s
isHie- os Matoušek
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