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CiimiiiK: - - Drobné obílí a cu-

krovka pokračují dobře o kornČ
hv to vík říi uemnle tu boť jM
nízkou a hboti

Dodtfe: - í!( Ikvý stav obílí jeM

dobrým korná je ne%tejnou mí

My dobrou a místy nUbou d ílč

jest pro vidino (mění ajiotřebí
Holt: Korná roMerythle a

drobné obilí Mojí i dobíe mno-

ho korný musdo zimvu pft { no

býti z rnčata slibují sklií A hoj-

nou
Knox: — Osení značnč %v zb p

Silo a drobné obilí ještč víe deMč
mč-h-

by zaputíebí n ovor íváfíru
komy zaporato
Madiion: -Veškeré osení zapo-

třebí mi dešlř obilí vztlor tomu
však stojí ni dosud dobře cukrov-

ce i korní-- daří se dobře
Pierce: — - Drobné obilí násled-

kem dostavivší se vláhy značnč se

zlepšilo počasí zvláštč pro komu

bylo velice plíznivým
Custer:— Místy pole (důlní byla

horkem spáh na jinde ale stojí si

obilí dobře deštČ-- nutní- -

jest po-t-

ba

Iloward:— Ozimky bude velice
málo a jarka počíná již metati
vojtČ-šk- již v IČchto dnech počne
se si kati a totéž platí i o Žitu

zemČat bude hojnost
Sherman: — lianná jarka stojí

si dobře a s ovoráváním korný za-

počato ač místy ještČ-
- všechna do-

sud nevzeŠla

Valley: — Všechno osení rychle
roste a pšenice dosud nikdy ne-

stála si lépe koma též rychle se

lepŠÍ
1'tirnas: — Drobnému obilí zna
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Červnem ukončením:

g @ m n_
Týden minutý lyl losud vzrft-st- u

osení tím nejpíízriivřjSím z

celé dosavadní Masony Prohne!
o t i I í v některých Částech východ-
ních okresu utrpřlo sice poněkud
nedostatkem vlihv celkem vzato

jest však obilí ve stavu výborném
Zito počíná již zráti a Žne započ-

nou ji? v dnech ncjhliKfrh Ozim-

ka jest již ťínlnč vymetalou a sli-

buje bohatou úrodu v jiho-stfed-níc- h

okresích Koma sice značný
učinila pokrok dosud jest vSak

spozdčnou a místy dosud znovu
se vysazuje Stonky kornové jsou
celkem vzato dosud slabými Se-

kání vojtČSky bylo zdrženo a skli-

zeň místy poškozena prudkými
lijáky TřcSnč a jahody jsou již
zralými a úroda obou jest hojnou
Jablka počínají značnou tnřroti

trpČ-t-
i rzí a dle vScho bude úroda

jich podprumČrnou
V jednotlivých okresích znač-

nějším počteni krajanů osazených
jevil se stav osení býti následov
ním:

IJufíalo: — Ozitnka a žito jsou
již vymetány a su sekáním posled-

nějšího bude koncem týdne zapo-

čato kornfi dobře se daří třešně

již dozrávají

Clay: — Oves stojí si dobře
ozimka značnč se zlepšila a koma
též jest pčknou ač dosud nČ-c-

spozdčnou jest zemčata slibují

hojnou úrodu a pastviny jsou ve

stavu výborném

Fillmore:—Drobné obilí již me-

tá a místy počíná se na pšenici
objevovati snčť korná následkem

chladného počasí dosud jest spo-

zdčnou třešní jest hojnost

Gage: — Pšenice jest vymetalou
a žito počíná zráti oves jest leh

kým a koma dosud slabou

Lancaster: — Koma na pokroči-
lou již dobu dosud jest nízkou a

místy poškozována jest ponrava-m- i

drobné obilí nutně zapotřebí
má deštč

Pawnee: — Pšenici a ovsu dosud

daří se dobřef - znovu vysazování

korný jest již skončeno —místami

musela dvakráte vysazována býti

Richardson: — Ozimka stojí si

dobře a černomořská počíná již
žloutnouti korná učinila značný
pokrok ovsa bude hojná úroda a

s česáním třešní již započato
Salině: — Drobné obilí stojí si

dosti dobře a pro koř nu bylo po-

časí příznivým neboť místy již po
druhé se ovorává jahody a třešuČ

rychle zrají
Saunders: — Oves jest velice

nízkým totéž platí i o pšenici
úroda žita bude hojnou a žní té-P-

již poČly koma pokračuje
rtstnrt 1 nic řui n ir ftuLrtr igah trn

stavu výborném
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PERKY Oklahoma — Z úfa-dovn- y

české koonisa'ní upobč
noMÍ v Pi rry Okla: — ' mnoha

míst nát docházejí dotazy o po

drobnější zprávy Mranu České

0ady v Nicaragua v Siř Ameri

ce a též Žádají
J adresu našich vy

slanců Milerádi posloužíme na-

šim krajanům pokud je nám to
možno Doufánu Že každý na-

hlédne že není to možná každému

jednotlivci všechny podrobností
vypsat česká Kolonisační Úřa
dovna a Spolek je založený ve

prospěch české existence zde a

kdekoliv toho český prospěch vy-

žaduje První odstavec stanov
zní: Každý úřadník musí vyko-

návat povinnosti spolkové bezpla
tně pokud nebude jinak ustanove
no —Tuto podáváme jména a ad
resu našich rodáků v Nicaragua:
I Hejný Václav Jindra John
Tvrz a Čeněk 1'arnaš: Pearl

Laoon via Dluefields Nicaragua
Central America Též překládá-
nu: kolonizaČnf a pozemkový zá-

kon nicarauanský a jakmile bu

deme s ním hotovi tak požádáme
ct Časopisy o uveřejnění Též
vám zde zasíláme krátký opis z

dopisu p A Středy: "Cctl jsem
váš dopis o té české osadě v Stř
Americe buďte tak laskavi sděl-

te mi vše jak a kdy se v tom začne

pokračovat Hyla by to přec jen
krásná věc tak daleko na jihu če-

ská osada Já jsem tu zem prošel
a vím nejlepší jak to tam dopadá
a jaké to tam je Kdybyste Nica-

ragui hodně chválili tak byste ne-

lhali Já souhlasím s vaším ná-

vrhem o Nicaragui a jsem jistý že

když se nás tam jen několik po-

hromadě usadí že za krátký čas

budou tam lodě jezdit přeplněny
našimi krajany (odtud i zrovna z

Čech a Moravy) Tam když něco

nasázíte tak aspoň víte že jste
sázeli a ne nadarmo a že vám to

ostane To není tak jako zde v

Soustátí jeden rok vám to všech-

no uschne druhý opět shnije
třetí zas ovoce zmrzne čtvrtý to

sežerou štěnice neb kobylky pátý

kroupy to rozmlátějf atd a tak se

tu lidi jen dřou a nevědí za co

Též vám sděluji že jsem mocen

jazyka španělského Na zdar!

Albert Středa Washington N C

— Též dáváme vědět těm jež Žá-

dají odepsat a nepošlou poštovní
známku že jim na takové dopisy

odpovídat nemůžeme tak jest na-

řízeno výborem Ces Kolonisační

úřadovny S úctou Váš

J E Doležal taj

ANT MAŠINDA
Jodlay

český + lékárník
v Praze Saunders Co Neb

má na k!adS vRcchny byliny kořínky
vRolijaké thé kapky olejířky Hťá vl-

čky prááky mat5 nálatS (flantry)
vodičky pilulky tkrátka vše co éo
íčkárnr patři Připravuje tél rozličné
mazáni pro lidské neduhy léčchniny

domácí zvířata a včtíím dileni
firo

vidy na to pravé Líkú Scvcro-výc-h

a jiných t zv patentních má tél
hojný" výMc jako i Imrvy Rtčtcc olej
na barvení i na fttrojc zkrátka vJU? co
v lékárně mívají Zvlištó velkou zá-iio-

má vítech vcef % kterých c

recepty připravují ať jsou Ytí Čech
aneb od doktoru idejstch Dlouholetý
cvik dal mu mnohou zkuV-nok-t a ta
přišla a přijde mnohým krajanům
vhod — Zvláitaf UrotUÍYOt včnujc
receptům 30—
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čnč spomoženo deštčm posekaná
alíalía značně poškozena deštěm

pro kornu nemohlo býlí počasí
lepším

Ked Willow: — Téměř každo-

denně pršelo a v jihozápadní části

přišly i kroupy kterými zeleniny
a žita poškozeny

Keya-Pah- a: — Drobné obilí do-

sud dobrým všude kde kobylky
dosud se neobjevily pastviny ve

stavil dobrém ač dešť značně by

jim prospěl

V Dánsku se vlekla krise minister
skd až konečně ukončena byla
způsobem který stčŽÍ uspokojí
vlastního původce její sněmovnu
horní jejíž vůdce Estrup nemohl

zapomenout! dosavadnímu mini-

sterstvu Keetz-Thottov- ě Že po
jeho (Estrupovž) dlouhém (neú-stavní-

vládnutí proti dolní sně-

movně hledalo a nalezlo s touto
smír a Že nesdílelo názor jeho Že

král může vládnouti se souhlasem

pouze jedné (horní) sněmovny bez

ohledu na sněmovnu druhou Roz-

řešení nynější krise ministerské
stalo se v tom smyslu Že ministr-preside- nt

Keetz-Tho- tt v horní
sněmovně zvláště neoblíbený

de-mis- se

své sice neodvolal ale že

dosavádní ministr vnitra Iloer-rin- g

přejal i ministr-presidentst- ví

i ministerstvo financí Také mi-

nistr ftinancí Luettichcn totiž od-

stoupil Nově jmenováni jsou 3

ministři Jsou ale stanoviska ta-

kového Že i nová vláda nebude
ochotna přistoupili na čistě reak-cionářs-

absolutistické stanovi-

sko Estrupa a horní sněmovny
avšak Že nebude také sněmovně

dolní tak blízkou jako byla vláda

dosavádní llude se kolísali me-

zi oběma sněmovnami a nemůže
míti dlouhého trvání Konflikt
ústavní mezi oběma sněmovnami

tedy zůstal na obzoru

Souchotiny
K vylreiil tt tritpnií immimk-- I nebylo iltwinl

vymilťMum jin! Iy innIuII molil vii-- e

(1 Alt nr n vé hinl nul jr Juko A Iun lUlnáin
Mw II Uhnv

— Úplný seznam knih v knih-

kupectví Pokroku Západu zdarma

Dopištv pí o nčj

v

r ř

r

mfi-vl- i n harvy linřclí
u i mi

Illlljll tVIIJ l W

Boston Store roh i6 a

PKANK K prniliiviiř
jos HIISS4 urod ovci ii ni-i- i mnít
J II Ilbl! pilMlllVHÍ lloll f

Kl ríkollv % nich priu ujo v zAIiiiu

nvýi'1) niikiiiňliii

Joseph Bliss
koniisioDuř se ži?ím doby m

řMo 11(1 Fxcliaiur Blir

SOUTH OMAHA - - NEIi

Vři iiinJná pířc vfini)i H vSein tísvUiíni I

xu-- y iitt-im- i'Mwn Viiwj jiwt nu iví- - íhibiih

Tritií ceny nu požádání

nt4jí:il KxiMiiiniíi! Illir Ho () i itha

Navštívíte Omaliuí K---

ano inniim-nit- ! xiintnvill m1 upro-hUim- I

1'rahy u Kturtího xnňmúlio

J Ondráčka
í:m jižní til

On má pro vím vidy ni jli píi OuiHký liír
liiixrtiivnnú kořnlky a vlna vífho druhu

jnkol I dohré iloul niky Mojo Iiunrtiivnn4

KráiiNki Jmi Jillná toho druhu vo inKli

7jtxlrl mi u í a při-nv- f d"te ne Ut

MťTťAI
KK miJIi'ii na

JosiF-Palik- i riviliiiMlI v
w Turku

lei pro ulity lowu a limiku HlMitta mi

ni-- doplílo ui JOH F PAIÍK " --

Norani tli iifimt Nt-bt- j

s

r
-

t
I

í -

r 1 Iiovd:— Koma dosud jest sno- -

zdčna za to ale jest hezky silnou


