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Hospodářským odborem vydána
následovní zpráva o stavu osení a

povětrnosti v Ncbrasce v týdní

pondělkem ukončeném:

Po celý týden bylo teplo a vjhko
a jasu slunečného bylo podprů-

měrně
Průměrná denní tepleta byla v

části jihovýchodní o 4 stupně a v

části západní o 2 stupně vyšší

Nejvýše stál teploměr na 87 a nej-níž- e

na 40

Spád deště celkem vzato byl

nadprůměrným vyjma několika

středních okresů kdež za celý tý-

den spadlo méně jak Čtvrt palce
deště Na několika malých rozlo-

hách spadlo píes dva palce deště
Následovní tabulka znázorňuje

nám spád deště v týdni uplynu
lČm:

□ B K
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Celý týden byl příznivým vzrú

siu urooneno ODin a travin ne
však tak příznivým byl korně Žita

jsou téměř všechna vymetalá a v

jižních okresích počínají kvéstí o

zimky jsou též již vymetalé
některých místech v okresích jiho
východních počíná pšenice lehati

Louky a pastviny zahrnujíce v to
i prérie v okresích západních jsou
ve stavu výminečně dobrém Větši
na korný jest zasázena v každém
okresu zbývá však ještě nějaké to
pole k osázení Ranně sázená koraa
vzchází a místy s ovoráváním za

počato Prudkými lijáky byla
korná místy vyplavena tak Že zno
vu vysazována býti musí
V jednotlivých okresích v nichž

značnější počet krajanů usazen

jest stálo si osení následovně:
Butler:—Jarky a ovsy učinily

rychlý pokrok a jsou obavy že

poškozeny budou lehnutím žita

metají korná místy již vzešla a s

ovoráváním započato
Clay: —Zito jest již vymetalým

a pšenice metatt počíná koma již
vzešla a stojí si pěkně ovsy
pastviny stojí si výborně
Fillmore:—Pšenice počíná me--

tati a místy lehá koma pokračuje
pěkně pro ovorávání jest však

příliš vlhko místy byla koma de
šti vyplavena

Gage:—Ovsy a pšenice stojí si
dobře korná počíná pěkně vzchá
zeti pro ovorávání jest však příliš
vlhko
Lancaster:—Drobnému obilí se

daří dobře korná vesměs jest za
sázena po většině však dosud ne- -

vzeŠla

Pawnee:—Pro drobné obilí by
10 počasí příznivým korný bylo
značně deštěm vyplaveny tak že
znovu vysazovány býti musí

__T" " I t Vmenarason: — rsenicc a ovsy
rostou velice bujně a místy počí-

nají lehati korná není dosud vše
chna zasázena a místy musela zno
vu vysazována býti
Salině:—Ozimky již metají jár-

ky a ovsy jsou na stopu vysoké a

a pro ovorávání příliš jest vlhko

Holt:—Po celý týden příliš bylo
deštivo a nížiny byly pod vodou

koma vzchází pěkně
Knox:—Drobné obilí a traviny

pokračují rychle koma zasázena
téměř všechna a též již vzchází

místy poškozena prudkými JeŠti
Madison: — Všemu drobném

obilí daří se dobře ranná koma

již vzešla a rostlinky jsou silnými
Bufíalo:—Drobné obilí jest pří

hš bujným korná za to pak jest
slabou

Howard: —Žita a ozimky meta

jí korná všechna zasázena a pě
kně vzchází trávy jest hojnost

vyhlídka na sklizen ovoce jest
dobrou

bherman:—Drobnému obili se

daří dobře záhy však deště zapo
třebf míti bude koma pěkně
vzchází

Valley:—Drobnému obilí daří
se dobře koma již vzchází

Furnas:—Ozitnka již metá voj
těška stojí si doble a místy bude
se sekati obilí při zemi jest hu

stým korná již vzchází
Red Willow: —Pro kornu příliš

bylo vlhko

Keya Paha:—Počasí bylo vše
mu osení příznivým koma jest
již všechna zasázena a vzcház

pěkně sázeno ji více než oby
čejně
Scotts Bluff:—Koma dosud se

sází pšenice vypadá dobře zvlá
Ště ozimka kteráž jest neobyčejně
silnou

NEBRASKA

— Donátovo quartetto kteréž
uměleckými svými výkony ve

Schuyler Prague Clarkson West
Point a Dodge v minulém měsíci
kznačné přízně si získalo chystá se
na druhou svou uměleckou pouť a
sice uspořádá divadelní předsta
vení během měsíce tohoto v Crete
Wilber a Milligan Dny předsta
vení oznámeny budou později
— Dětské představení pořádá

né v Crete ve prospěch české svo

bodomyslné Školysetkalo se s ne

malým úspěchem Časopis Heral
píše o tom následovně: "Maličt
počínali si na jevišti statečně
ani jedinká chybu nebyla učiněna
kterouž by krása představení byla
zmařena a ač nerozuměli jsme řeči

přec těšilo nás když viděli jsme
že Češi užívají naší budovy Školn
k nemalému prospěchu a vzdělání

svých dítek Chvála náleží učiteli
a řiditeli za vše co bylo vykonáno
Zvláštní zmínky z programu veče
ra zasluhuje houslové duetto ma
lého hošíka a děvčete Jana Vítka
7 a 9 roků starých jakož i kvar- -

tetto houslové Theo Havena Otto

Kopeckého Jana Vacka a Václava
Shebla Každé číslo muselo být
opakováno

— V Hanson přišel ve středu
ku zmrzačení A Osborne z Doni- -

phan Týž vyskoČiti si chtěl na

jedoucí vlak nákladní chtěje se
domů dříve dostati při tom však
sklouznul a padnul tak nešťastně
že nohy pod kola mu přišla Jed
na noha byla mu úplně utržena
druhá pak značně pohmožděna

— Lincoln zničena byla ve
středu po 5 hodině odpolední po
žárem episkopální kolej Worthing
tonova před pěti lety nákladem
více jak $60000 zřízená Poji-
štění jest sotva poloviční Budo
va nalézala se mimo hranic měst-

ských kdež vodovod zaveden již
není a následkem toho byli také
rychle přispěchavší hasiči úplně
bezmocnými

— J Sterling Morton vůdce

zlaťařských demokratů nebras-skýc- h

dává peněžnímu kongresu
kterýž v městě našem v dnech 13
až i září zasedati má k roz- -

ousknutí následovní dvě otázky:

t) Do jakého rozsahu a jak dale
ce jest cena pšenic neb kteréko- -
v jint obiliny funa cnou itří- -

rem ceny peněz ku všeobecné
úrovni ceny? Jinými slovy: Bylo
nedávné zvýšení cen plodin íar- -

merských výslcukcm jakéhokoliv
rozmnožení naší měny? A pak-l- i

ne proč ne?

— V Plattsmouth skončeno
včera zkoumání kněh bývalých
okresních pokladníků a tu zjiště-

ny vzdor zprávě pokladníka stát-

ního jehož povinností jest každo
ročně knihy pokladníků okresních

přehlížeti že vše v nejlcpŠím po
řádku se nalézá dva schodky a

sice f 1600 ve lhůtě LCEickhoíía
I430786 ve lhůtě W H Cush- -

W" VVř a w

inga rrvnejsi nezou klaune s

okresem se vypořádal proti po- -

sledifějšíma pak a proti jeho ruči
telům podána bude Žaloba
— Ve Falls City udeřil blesk

ve čtvrtek v noci za prudké bouř
do obydlí pí Crow-ov- é na Štěstí
však z Členů rodiny žádný nepo-

-

raněn

— v nasuneš střelen byl v

sobotu z větrovky do čela jedním
soudruhem svým Walter Ileron
na siesii vsán poraněni ac kule v

kosti uvízla smrtelným není
— Dr M O Johnson zubní

lékař v Crete Neb uvádí tímto
všem creteským rodákům ve zná-

most že odstěhoval se do místno
stí nad První Národní bankou
— Nejvyšším soudem státním

zrušen byl rozsudek soudu kraj
ského jímž zamítnuta byla žádost
o quo warranto podaná John
Bartonem rep bývalým poklad
níkem okresu Salině proti M F
Frantzovi pop kterýž v posled-
ní volbě komisí sčítací za zvolené
ho pro úřad onen prohlášen byl a

odbývání soudu nařízeno Když
totiž sčítací komisí Frantz něko
lika málo hlasy zvoleným prohlá
šen byl vzdal se Bartoň kterýž
o znovuzvolcní se ucházel dobro
volně úřadu sotva Že však Frantz
úřad onen nastoupil požádal o
quo warranto tvrdě že rozhod
nutí sčítací komise správným
není a že vlastně on právoplatně
zvolen jest Tuto Žádost jeho
soud krajský odmítnul a to na
tom základě an prý dobrovolným
_ J_ v 1 iw I

uuMuupenim z urauu vsecn uaisicn
nároků na týž se vzdal NejvyŠší
soud k němuž Bartoň se odvolal

jest však jiného náhledu a jelikož
rozsudek psán jost soudcem Sulli- -

vanem populistou nemůže popu-list- a

Frantz nyní tvrditi že by s
tím politika co Činiti měla

Tf átl VI t a— u Aiuance postřelen byl v

sobotu smrtelně John Kinkaid

Týž odebral ie s jedním souše- -

uem na- -' ranci vvm uase-- e pro
několik kusů dobytka jež se mu
tam zaběhly Když vydání jich
bylo odepřeno došlo k hádce
tví t v 1

uenem xierez runkaia střelen z
rifle do zad a do stehna ruka pak
mu brokovnicí ustřelena — Kin
kaid byl úplně bezbranným

— Krajany v Boyd County
Neb a Gregory County S D

upozorňujeme ze a nrikac v

Butte Boyd Co Neb má na
skladě úplnou zásobu hospodář- -
i J - 'a 1 j #

xyca strojů které proaava za
nízké ceny a krajany vždy v obo
ru tomto co nejlépe obslouží
Přesvědčte se u něho nežli koupí- -
r nníti m I~ J"-- -

j JIH
— Kuřte výhradně Pospíšilovy

nejjemnějŠÍ 5c doutníky 28- -1 r

— V Nebraska City usmýkán
pátek k smrtí hříbětem kteréž

na pastvu vedl uletv Wm

yson

— Z Verdigre se nám zdělujc
e pan jos senmiat miaasi syn
vážného tamějšího občana pošt- -

mistra a ied našich listů minulé
ho týdne odjel do Fort Sill OT
sa hudebníkem v 8 jízdeckém
pluku Přejeme mu z upřímného
srdce šťastný návrat Týž jest
pro svou přímou povahu všeobec
ně oblíben a všichni známí jeho
hrdi jsou nafl že neohroženě
vstoupil do iluitb vlasti
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? Boston Storn

WZfeÍTE VŽE co vmřTi

LZE V OHORU Zmli

Střižního pláště

zboží moderní a
c šperkovní obuvi

1 obleky koberce

čalouny atd atd

WnUtí Vám naviti iin[(nn— ~v~
Store každý týden aneb každý
den v celém roce — Vždy

uzříte nějaký nadoby-čejn- ý

výprodej

České prodavače naleznete

v každém oboru

NavStivivš! Omalju učifite IJostou

Store svým místem odpočinku a

píaárny místem kde možno vám

se umýti a poobědvatl vůbec kde
možno vám pohověti si jako do-

ma neboť máme místa a zvlášt-

ního zařízení pro každého

zcela zdarma všem Jsme při-

praveni vzíti v ochranu vaSe za-

vazadla a balíčky každý obdrží

známku zh vše a to zcela zdarma

BOSTON STORE
J L Brandeis & Sons

mh Ifi n Tinnrrlcía ni
"

KODAKY A CAJIEUA

ku okamžitému

íotograíování za

$500
bkitiitii t iiiylii'lnl poiFnbf a 6lie
TRonoaruou iimt njiti a ji u

ALOE & 1'ENFOLD CO

1408 Farnam ul
Ziaobujen 1 poíitiiniky v oboru foloKrafln

!panl obchod ujpin a n adrr-no- a flrtnoua
o nich ixiitlrA budo
iHilouien 1 v oboru Winikkíia -lí- -d

Pánům úřadníkům spolků

Účetní (oUhodnf) knlhr Jako Ledff- -

ra JwurniU denní knihy a Jlnťivd
74 MborH Pokroku ZipUvu

Chas Kaufmait
n pojišťující jednatel

a veřeinv notář u
7jiIiii)U10 5t pí)JIruj!cl poinoll

priHlnví k kii'iij MiH)i'H k iifiiKivitý vydává
plťlavuí lístky a tvruf a Uu Kvriipjr aul

pantáto na ncmovli majntfk

Plsarna Scy-zá-
p roh 13aDoiElanl

Předplácejte na Knihovnu Ame-

rickou pouze £100 na rok

IMonarch
1 "BICYKLY"

npjlepsí na světé za

I $35 až $60

na mírné splátky
u klenotníka

A B

I na 13té a Doudas ul

PIERCEj HOTEL
Óesls3?-- Hotel

a přišlí doriioT TŠcch f echů do

Omalir zavítaviícb

1320 1'ierce ul mezi 13 a 14 ulicí

_v čkskí: iraze_
NovomodnC zařízen a v5fm pohodlím

opatřeny — Ceikíí kuchyň

Ceny noirné
FKANCIS DIVIŠOVA

3m irajitelka

Pijete dobré pivo?

Jestli ano zajdete
ti na sklenici

výtičnčho st louiského
ležáku k majiteli
Národní Síní

J Havlíčkovi
111 rohu Vl a WHIium ul

Mimo výtečného ležáku nalez
nete u nej vždy hojnou zásobu li

hovin Korbelová vína jemných
doutníků atd

l'H riifodolirý zákusek

Každého s úctou zve

JomY Ilat iíěek

mwmlm
W 6 SL0ANE & CO

obchodnici a

nnmfv
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v tihle #fí ¥V 411 Mr £ ulloe
hnutli Uiuaha

7xt m iirmláv dle lllxwtl buď za botová
nt-- n plálky mt

O II UREWEIt CO

{Hthrohníci a půjřuratclé koní
IM-t- íi aev as ul Ho Omaha Neb
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NOVÍ 0I!( HOD! UYÉ ZBOŽÍ I

Poiinlárni iÉocennf

ÍÍ41Í3 N 8t South Omaha Neb

Zvláítní obuv vhwlnd do jatek

Nemáme lidné taré oíumřlí střevíce
naíe zboží Jel dplnfi nové Huéfm ta
kaid pár že Uipwkojí Zkuite bát

ir_ ntii

rostou rychle ranná korná již
vzešla a stojí si dobře

Saunders —Žita a ozimky meta-

jí značně korný prudkými dešti

vyplaveno třešně slibují dobrou
úrodu

Boyd:—Korná pěkně vzchází
drobné obilí pokračuje výborně
Colfax:—Drobnému obilí daří

se dobře koma již vzešla a místy
se ovorává

Cuming:—Pšenici ovsům a trá-

vě daří se dobře následkem prud-

kých dešťů musí něco korný zno-

vu vysázeno býti místy se korná

již ovorává

Dodge: — Ozimka místy lehá

drobné bili řep pokračuj ry


