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Cuiiiing Coj Itrubné obili insč

tíh se ttepsilo a ůro la biido slunnou

Dodge rourty: Po celý týden by-

lo hoj ci ů dfírň drobné obití tná'ně

se zlepšilo a pastviny Jou nyni

hojné koma a zemčata xjkraóují

rychle

Hollcounty: Deště značně stav

osení zlfpíily a faruirři mají ia-dě- ji

na úrodu Korná stojí dobře

drobné obili jest ale úplně ztraceno

Pierce county: Korně dobře se

daří a pastviny jsou Lojné jak pro
kornu tak i pro drobné obilí zapotře
bí bylo ještě více de5tft

Dultler county: Vse posledními
desti velmi se zvedlo

Clay county: Korná nuHtála si tu

nikdy lépe a později setý oves dá

dobrou úrodu Pastviny se též

zlepšily
Fillmoro county: Po celý týden

byly tu neustálé dežtě a bouřky a

spád dešti byl až přílišným Vře

nesmírně vyrostlo

Gage county: Pršelo tu téměř

každý den a počasí bylo vzí fintu ose-

ní velice příznivým Pro ovorává

ní korný jest příliš vlhko Pšenice

mohla by se již sekali jen kdyby

pudu tak vlhkou nebyla
Lancasttr county: Pšenice i oves

značně ae zlepšily a koma nemůže

ani si sláti lépe

Iivneo county: Zeň pšenice již

započala Všemu osení daří se

dobře

Hichardson county: Po cdý lý

den měli tu dobré deště Koma i

pšenice stojí si výborně ovea pak

ďá úrodu prostřední
Salině county: Obdělávání korný

zdrženo tu přílišnými dešti vzdor

tomu daří se ji ale dobře Oves

značně se zlepšil a podobně i pa- -

stviny se lepší
Buffilo county: Hojnými dešti

značnč zlepšil se stav prosa jehož

tu neobvčeině mnoho seto Koma
é i

stojí si lépe než obyčejně

Webster county: Hojnými dešti

so stav korný zlepšil Žeň pšenice

jestiii v proudu
Box Hulte county: Vzdor dosud

trvajfmu suchu stojí sl korná i zem

čata dosud dobře

í'hirrv íiountv: Vláhv padlo tu

hojnost a vše osení stojí si násled- -

kem tolio dobře
Dawea county: Měli jsmo několik

lipek6rli deStlkft lež OMenl značně

ve vzrostu pomohly Vře stojí si

dobře
SluMidan countv: Stav vfeho ose

ni ilnxtavivíf se vláhou značně se

zlepšil bylo by ale ještě více desCft

zapotřebí
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tvaru
K roiřeácfil takovéto oltli 14

táiky n iil žádného ptintovati4ho

#pftibu On tylalujt 'aby kaž

dý íloik vykoná! nvňj díl a vyko-

nal jpj mužně a trpělivě lilovini-t-

a přt-n4hln-ý mu( býtí donnoen
k trpělvoiÍ a chladni a nob2tl
munl untoupiti právu a upravedlno-l- i

Maže Ut vtíti léta nežli ol4i- -

ka tato o vyrovná al já věřím

fe roiřeicna bude pokojně Ani

na okamžik nemynllm že jct něja-

ké ntb'ip'cí že majetek bude

dělen aneb kdo k dělení donucen

aneb že Kpor tento ukončí krvavým

tápaném aneb že jakékoliv třídní

plány nyní navrhované jimiž by

jeden obor práce nabyl úlevy na

úkor jiného budou konečné přija

ty Otázka o kteiéž ne jedná Jenl

přilil objemnou než aby He tak

řcSila a patrná nespravedlivost ta

kových opatření odnuzuje je v

očích každého poctivého rozumné

ho člověka aCm jest chudý aneb

bohatý uhlazený aneb hrubý jak

příroda jej stvořila Po sto let

viděla tato země povstávat! velké

vůdce t řad sprostých a chudých
a věřím že lid americký tak cení a

miluje spravedlnost a skutečnou

rovnost že nedovolí trvání jakého-

koliv systému ani přijmutí takové-

ho který by rozdělil pracující lid

ve třídy a neponechal příležitost
jednotlivci k povznesení se a jedné

třídy do druhé Jsem přesvědčen
že po skončení zápasu každý děl-

ník v písárně v továrně a poli ob-

drží spravedlivější díl dle só prá
ce a bude lépe držeti a požívati to

co si vyzískal než dělník kdy obdr-

žel a požíval v kterékoliv zemi a

jakékoliv době

Potlstown Pa — Pan CIibi

Law Jr píSe: Po decet roku jsem

trpěl neuralgickými bolestmi a zkou

áel jsem nejrĎznějsí prostředky

abych se bolesti zbavil vsak bez vý

sledku Jedna lahvička Oleje sv

Jakuba mne vyléčila

Zprávy osobní
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Když rxitupoval prei lnt Arlhur
ve (právě polino kongresu dno 1

prosint-- 1 84 1 uveden slav poklidný
a něhož vysvítalo že v poklidně na

lézalo se 1 473701 1 y 1 použitelné- -

ho přťbylku

Když odstupoval president Cteve

laudvo cprávó podané kongresu duo

3 prosince 188 uvedt-- n pokladu!
kem přebytek ♦l2a8ul242C9

Když odstupovat president Harri

on ve zprávě podané kongresu dne

0 pros '02 uveden přebytek v po
kladně $12060237703 zahrnujíc v

to i zálohu zlata k resurnpei drženou

nebo-l- i použitelný přebytek f26692

37703

Kam se podělo těch sto milionů

sezná nás přítel velmi snadno když
si přehlédne tytéž úřední zprávy a

shledá že dnem 1 listopadu 1884

tedy před nastoupením Clevelanda

poprvé obnášel dluh úroky nesoucí

$1200475000
Dnem 1 listopadu 1888 před na

eloupeníru Harrisona udal pokladník
Clcvelandftv obnos dluhu $958123

282 tak že ta ty čtyry roky před

cházející uplaceno bylo dluhu $248- -

352318

Dnem l listopadu 1802 před dru

hým nastoupením Clevelanda obuá-Se-l

dluh úroky nesoucí již jen $585-03202- 0

a uplaceno tudíž za správy
Harrisona $373091202 čili o $125

738041 více než za předcházející

roky Clevelanda

To snad našemu příteli vysvětlí

pro6 Harrison zanechal Clevelandovi

o 100 railiona ménó v pokladně
VSak byla tu jeStfi jedna příčina

Zákonem McKinleyho zmenSen byl

příjem te cla ač tvýSen přívoz

Úřední zprávy vykazují násle-

dovní číslice ta leta úřední končící

dnem 30 Června :

Bok PMvot Clo

1880 $025308814 $18941044817
1887 683418981 21422230265
1888 712248020 21004225039
1880 741431398 22057098900
1890 773074812 22054003000
1891 851519577 21088570123
1892 813001345 17412427000

Víak podívejme se též trochu na

správu Clevelandovu Za minulých
12 mMcu nejen že neuplaceno ani

centu dluhu nýbrž týž rozmnožen o

50 milionfl v úpisech ta kteréž strže

no ekoro 69 milionu a mimo lo zmen

Sena hotovost o 12 neb 13 milionu

tak že plirostlo dluhu o více než 00

milionu

ni jt ni 7 dni

V $řřřtof„#řjr( Vl„ lifffl li
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rt ý t 11 ii)M [ inlM

bylo 493 mil flini'nf li ířttí Nj
viie liOfjíb trití 'A t1tn'i ťjtj f
JiM KtroDn' a í Sl rod

V )tpi dři V a II láli V so-

bot ti rxpif n# arálka lk'l ooiní
t' v!skm nikta lfiírn při řml
Jfdm osoba nsmrpfna a 1 rrtujíl
tSl iřinřil

V Kal Abbliun Jk Haint

Joíih M' oiitárrifno řdnini' i i

bylo ř#kti MiMouri aierai lo svaj
lam ml ní lf stop tratě lUnnibat fc

Ht Jort h dráhy tik le doprava
itavena I jtl mula

I 1'ondřlkeni ustaven i byla prá-

ce ve vlrcli sklárnách t HouMilf v

bSchl labulové sklo tyrábéno
Ke kroku tomu přinutf ny byly sklář-n- y

velkými táobml a malou po-

ptávkou
V sobotu udeřil blesk v Kelay

Md do továrny na vyvozování elek-

trického světla kdež 125 osob za-

městnáváno bylo a povstalým požá-

rem cely závod zničen Řkody na

$50000
♦ V (Jarfield la učinil ve člvrtek

Jesso Porle pokus oloupili tamní

banku nebyl ale dosti rychlým tak

že na pomoc přivolanými lidmi chy-

cen byl Porle tvrdí že prý chtěl

si vzíti z banky pouze to o co ošizen

bvt
Dvč popravy jedna v Indo- -

endence a druhá v Kansas City

odbyty byly v pátek Zločinci ti

dopustili se společně vraždy na

jedné ženo a nyní odpynan ziocin

evfij na popravišti
Slováci v Connellsville Pa

zakládají akciovou společnost kte

rá hodlá koupit 1000 akra pozem-

ku na němž nalézá se uhlí ta

$45000 a založiti si společenský
uhlodol

Za prvých Šest měsíců roku

etošnlho událo ho úpadkĎ ve Sp
StUech dle zprávy jednatelny

Uradstrectovy celkem 0528 což jest
téměř o 5% více než v těchžo mě

sících roku loňského

V Cincinnati zemřela v pondě
lí týden "vdova" po Pat Itooney v

zoolonické zahralě Pat Ilooney a

jeho družka byli nejlepšl známé

exempláře čimpanzfi Naučili se

sedati a jisti u stolu z talířft h

nožem vidličkou a lžící jako
lidé Pat zemřel před třemi mě

síci a "vdova" jej následovala

Oba zahynuli souchotinami

--XS- Obdržel +SK--

první odmřnu
— na svěť vstavS

CREAM

IřiWl
ITeJ&olEsnaleJI : ptlpiaTrea
CUtf pralk vinního kamene Proal Am

monla kaotoneo a JlnJ otiiiaíltot
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