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ílK— Ilořki srnh' Kukuřice

mnoht ptlkiiiri'i a nebud k na

pravení IV M kukeřir hiU
neutrplla )tmk rbill piikonfi
obUřiíml Hiiie#ml a sypa málo

Mn?at#r — KakurV" trpí ila
lebem ivliitA ranná kterálj"!

kí-r- irnileni Milletv sřlns va

vrrnstu a nk(rá efohnuta horkem
Plenili m mlátí eypa m4l
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i awnea — unono ranné attinrira

jt iniřeno borkýrnl větry lil I

pastviny Po lst 1 1 J n 1 jsme ne

mAll dobrého deltě

Kii bardoí— ll irkltltry v ut

rý a ve atředa panovali a míty jtleliě velmi ispotřeby 0m ae

mlád a davá as 30 bulla i- -) akrft

plrniť 10 al 20

Nlíni— Ilnri kukuřice je velmi

poikotena Orea d4 úrodu sIiíkiu

Haonders — Kukuřice a pastviny
trpí suchem Ovea se sklízí a slibu

j dobrou Ie4

Oilřas — Ve východní íástl byly
velké lijáky a krupobití Ovea jeat
koro posekán a dá úrodu nadprft
měrnou Kukuřice vypadá dobře
ale v jižní částí okresu potřebuje
čilé

Cumíng— Počasí jt akoro aucbl

pro kukuřicí ale roato posud dobře

Oyea ae seče a dá dobrou aklizeA

Pšenice je skoro iralá a alibuje též

lobře aypati

Dodge — DcAtě velmi potřeba
Kukuřic metá ale je velmi krátká

Jrnf paříce )e v kopkách a ovsa

tři čtvrtiny poncčeno bude eypat 40

až 75 busla po akru

Holt — Kukuřice rychle roste a

ranná metá Plenice a ovea se ae--

kaji a dají plnou úrodu Více deiUé

by proapělo kukuřici a bramborům

ale posud suchem netrpí

Knoz — Oves ae seče a některý
mlátí Kukuřice poaud nelroí au- -

a

hen Bramboru bude hojnost
Madison — Oves jest skoro skli- -

ten a dá neobyčejně velkou úrodu

Plenice ae sváží Ranná kukuřice
metá a potřebuje defitě

Stanton - Ječmen a Žito jsou po

sekány Ječmen a oves dají dobrou
sklizeň ale žito slabou Plenice dá
úrodu dobrou Kukuřice ae metá a

vyhlíží dobře

Iiuffalo — Zen dobře pokračuje a

sklizeň bude velká Východní polo-

vic okresu nikdy nedala leplí úrodu
drobného obilí Kukuřice je vý-

tečná

Cuater— Žně jsou v prouduOves
trál nestejně ale dobře nalil Ku-

kuřice roste dobře místy je zapleve- -

ená

Iloward — Žně v proudu Někteří

počali ojláliti Ovoráváoí kukuřice

skončeno a klasy vyrážejí Více

deltu je potřeba

Valley — Z-- ft drobného obilí ta

počala Zito a ozimnf plenice dají

poloviční sklizeň vlak ovea a jarka

dají větif než průměrnou Deltě je

polřeDa Sucho neuikodilo drob

nému obilí mnoho ale trochu přece'
v lízni casu otřesu
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o H mnr hrr titáfok debila ti lrna
n na a#iboti—

V bt9 iiMJii Hirvty debatu

n lákona f f 171 a o ftkUrh
kniie Ivrunýrh 1 př lirn byl i

itaM atřlbfo penlil fl'ta(nírtih U
aiřibřn bf lo jadeotkori hn tnnij )

al di i doby bylo dlulnfkotl ďito

ňi plnit laolfiAJilrn korm a Ie

iflbřo nebylo k volt

přovýroU Pan llartey dokaiotal
! nikdy a npikon4et podatrítitl
nářnJ tlik ftiih bet veřejnho
pllialenl neduli knruptnf tákono-i'á- fť

balitl it v plálf nárrxlrtl pmMi

votl k vfili ochfin řelMuamich

flf ntk omávit ffnumný uaudek ftá

rexla am#ríi kího a k němu ae t1 il
voláv i Pak pojdn4val o ranných
kroťíi b piMlniknuiých ti přijrtl (4

kona v r 1373

Pan Ilorr v olpovMi odepM p

Harveyovi aby tanto povafuval 4

ed4nl jai by Ilorr nebyl popírat co

mlčky jím adi4ten4del mu ale jiné

pravidlo a aie le popírá vir k čemu

vfalovn Ofavolí Po tomto počat

pan Ilorr o peněžní konvencí v IV
řtži v r I8C7 jíl ae vlečky civilino

vaně národy aáčaatnily a pratil že

po celodenním uvažováni blaiovali

viickni káatupci i ae Hpoj Státy

vyjma Hollandnka ve proapěch xlaté

měny Teprv po tom ntátníci počali
uvažovali otátku měny a teprv ná--

aledkeu) líto konvence byl tákon v

1873 přijat Pak dokazoval růz

nými dokumenty le tvrzení o ko

mpci pH přijetí řečeněbo zákona a

pfUobení britických poplatkft Jet
nepravě
O tomto předmětu ae pak rotpře

dla ostrá debata která trvala ai do

konce taaedáni

8tT osení v Nebrance

Z vládní úřadovny byla vydána

náaledující rpráva o atavu oaení v

Nebraace ta týden končící dnem 22

července 1805:

Týden tapočal velmi horkým a

větrným počasím po dva neb tři dny
čími valně ikody apňsobeno kaknři- -

ci v jihovýchodní čáati státu Zbytek

týdne byl chladnějším a více méně

deStivým Teplota průměrná ta celý

týden byla poněkud menií ne? oby-

čejně v tápadní čáati atátu a větší

nei obyčejně ve východní Srážky

volní rfitní se velice v rozdílných
částícb xtátu neboř mítty nepršelo
vůbec kdežto jinde opět apadlo ai
na dva palce deliě V samém jiho-

východním rohu státu trvalo anebo

které před několika týdny sapočalo

nepřetržitě viak dále na západ bylo
deiťu hojně V severovýchodní čá-

sti atátu již taká potřeba deatě se

pociťuje
Žeft drobuého obilí jeat viude val

ně pokročilou a částečně ae již i

mláti V jihovýchodní Hati alatu

byla kukuřice znafně poikotena
tfláitě ranná a některá mileta ie

ie jíl napravena býti nemaže Vlak

po větiině atátu kukuřice ač poně-

kud tposdéná jest v a'avu průměr-

ném roate nyní rychle a alibuje do-

brou leň
Z rotných okresu doily správy

náaledajfcí:
Butler — Ovecné sně sapočaly a

aklizeft nebude tak hojni jak ae oče-

kávalo Deltě je potřeba

Clay — Sklizfft pleníce je skon-

čena a oves ae sklítí Sena bude

hojně Kukuřice ae metá a nasatuje

klaay Jest v atavo výtečném a roste

rychle Bramboří a seleainy jest
kojně

atrJl
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Hel p Ilarvey o )if i Pravil 1

tav li lu ď r 110] m ilej-lve- l

tyranie feudální ariťkrafia 1 kl

eala právě naopak n jih p IIř
Vy udával J Ilr7 Mfiflltffn
le Mře blahobyt llechty l blaho

byl llohtjnf blahobyt lila
P Ilarvey tnu ha l odpov Iděl

loti vyliěenl podal dobrovolně anil

by byl íka tl k torna bude vyztán

i%kasm( I stá tvrzeni vsel t

správy finanční komise ftp Klátí l
t inU Pravil le tto vysvětleni

podal iit roto aby uliji) dehaU o

fininíftfm stavu patnáctého století
ale aby vyvrátil Jíinfnf le liUto-- r

í k 4 !u psdělal

(' líorr pik vrátit k debat

tapocaté předcházejícího linu co

tvoři Jednotku měny p Ilarvey

pak jrojednával 0 inehudnucenl atřl-br- i

roku 1873 o femŽ se Jednalo il
do konce debaty
Tento den bylo tárovefi dovoleno

jinjm osobám sáSaslniti ae debaty
kladením otázek proto v deba-t- a

vmísili pp II h lili 1 Pbila-delphí- e

O li Ciunn i Ksnaas City a

K li Starr t Clevelaodu
Ve Étvrtek zahájil třetí den deba

ty p Ilarvey dalším projednáváním
o "zločinu t r 1873 Jik otiti ve

?é kolice iriAmý rikon o untinovenl

tlata co tákladu miny Hlavním

Jeho důvodem bylo že t&kon proftel

kornpťtim Rpfittobem Ilorr v od

povědí vyvracel toto tmění a pra-v- il

ie p Ilarvey přece nechce říci

ie váicktá muži ve Sp Státech jsou

koruptní a Žádná t Zen ctnostná
Pak probíral děj přijetí tohoto

tá-ko- na

v jednotlivých odstavcích a

pravil že nežli aákon byl koneSn£

přijat nalézat ae ukoro 3 Ieta před

kongrenem Předloha byla několi-

krát plně čtená jedenáctkráte ivlá-it- £

tiilěna a dvakrát v správách

komptrolleia měny Debata v ae-n-áta

o Dl kryla 64 itránek v tprá
vách kongreHnfcb Ve tprávě výbo-

ru ndáno ie byla předloha protkon
mána slovo ta alovem a řádek za

řádkem Dle toho aai kongrea vě-

děl co činí

V odpovědi pravil p Ilarvey že

a! přijde ca bude muset p Ilorr
ae rvébo atanoviaka untoupit Prav-

da jest ie předloha o niž mluvit ne

byla ona která konečně přijata

Edy! aoudce Kelly podával předlo
ho onu v domě aáatupca pravil ie

jeat to pouite kodifikace tákonft o

jednotkách Na otásku atran předlo

by odpověděl Kelly ie nemění

hodnotu pěně národních V roku

1872 kdyi no o předloie taae jedna-

lo bylo řečeno ie jeat to předloha o

uchopárném předmětu a větiina

kengreaníká ttralila v ní celý aájem

Tehdy to právě bylo kdyi byla

první kmínka o směně tákladu měny
na tlato v řeči p Iloopera Vypadá
to viak tak jako kdyby ona řeó ne-

byla bývala ani předneiena a ie byla
vtiitřna do správy poutě a povolení

kongreau aneb ie byla čtena a ruko-pia- o

při černi byla ona abva vy-

nechána Při podání předlohy vy
nechán jeden cely odstavec jimi
ae obmecovalo ražení atřibra

Pan Ilorr vyvracel pak tvnent

jeho řka ie kdyi pověděl nAco měl

říci vlečko a řici tíi ie ono ndánl

bylo učiněno v biiné debatě a ne a

dovolením doma V tě lamě řeži

o Bii ae pan flarvay smiluje pravil
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Stromky! Síromky

Vědomost dávám viem krajíinofn
že začnu opět tento měsíc prodávat
stromky protož Žá lám ctně kraja
ny kteří cbtf dobré stromky koupit
aby a objednávkou ročkali a] je m
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Léků Severovýcha Jiných 1 1 oatent- -

nich mám též hojný výběr Jakoi I

barvy itétce olej na barvení 1 na stro- -

'e tkrátka věe co v lékárně mívají
ZvláStě velkou táaobu mám vAech vé
cí s kterých ee recepty připravují af
jsou }ii z tíecn anebo od doktorů zdej-líc- h

Dlouholetý cvik mně dal mno-
hou tkulenost a ta pHSIa a přijde
mnohým krajanům vhoo _ Zvláltn!
sUroatlivoat věnuje receptům
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A

vlhko a teplo Vojtělka nejleplí co

kdy sde sklizena Zeleniny a bram-

bory výtečné Kukuřice metá se

pozdě jest vel ani zsplevalená ale

roate rychle

Ilayee— Kukuřice rychle roate

pastvy a sena hojnost

Keya Paha—Plenice ovea a aeno
ae nelepif Kukuřice dobře vypadá
kde byla doU cvorána

Sheridan — Plenice a ovea jsoa
suchem polkoteny tak ie dají men-

ií Arodu než loni

Dawea Úroda mnoho poiikote
na auchem Dne 1T apftaobily též i

kroupy Ikodu Sena bude méně nei
loai

r
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