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nos'C jft v plném proudu
Midisorj: — Farmtfi pilně za

městnáni j'ou Mkáním obilí a

oznamuji se že místy zrno bude

neobyčejně lehkým Koma jest
již odkvetlou

Pierce: — ně již započaly a

drobné obilí jest daleko lepším
neŽ očekáváno Vyhlídky na bo-

hatou sklizeň korný následkem

posledního vydatného deště jsou
výborné

Iiiiílalo: — Kukuřice poškozena

poněkud horkými větry jež 22 a

23 července panovaly Ozimka
ukázala se býti daleko lepší než
očekáváno za to však ranné ovsy
jsou lehkým' Jarka slibuje úrodu

dobrou

Iloward:—Drobné obilí jest již
téměř vesměs sklizeno jakosti jest
dobré a úroda jest slušnou Kor

ně daří se dobře vydatný deštík

by jí ale značně prospěl
Sherman:—Ozimky a ovsy jsou

již vesměs sklizeny Korná a

zemčata počínají trpěti suchem

Valley:—Drobné obilí přineslo
úrodu hojnou a jest ho již více jak
dvě třetiny sklizeno Korná kvě-

te Zelí i zemčata stojí si dobře a

druhá sklizeň vojtěšky jest boha-

tou
Red Willow: — Farmeři pilně

zaměstnání jsou sklízením ozimky
a Žita a sc sekáním járky též již

započato Korně daří se dobře

Pastviny jsou ve stavu normálním
Box Butte: — Pastvinám daří se

dobře a sc sklizní drobného obilí

jiŽ započato Zemčata slibují
úrodu slušnou Dobytku na pré-rijíc- h

daří se dobře

Když se svými přátely věnujete
'Aliíiváni na venkově iníUete sobě
HiiHtlno itríitiz tuhloHt krku Olej
rtv Jrtknliii vinit tuto rychle h vt

peěně oilíitratit
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dyke" na konci samého Článku
Že ten nejbohatší zlatonosný okr-Šle- k

v A lásce (Black Hole) jest
osazen a obydlen samými "ex-convic- ts

of Bohemia" Prosíme
za vysvětlení a objasnění tohoto
výroku (který zajisté musí být
omylem) a zajisté že pan pisatel
toho článku pan Moss neví dosud
kde Česká zem leží atd

Vaši čtenáři

Pozn red — Shodujeme se
s Vámi úplně a takové nevědomce

jakým dojista onen pisatel jest
poučovali a na pravou míru uvá- -
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onilidy jirni Četl v St Luunkém
Ill4u politický Článik ohbiviný:
"Dobré Časy" po zvolení McKin

hylio"' V článku tom se doka-

zuje h' prý ty slibované a před
povídané dobré čaiy ještě mna-tal- y

a za dťivod uvádí e to prý
(tkl mayor v domově pana Mc

Kínb-yh- o kde prý je ta MtU m j

vřlíí Jak m podobá IIUi mtiHÍ

považovat! McKinleylio za

když očekával od nlio
jakmile bude zvolen že napraví
ihned všechnu tu bídu a nesnáz co

na nás demokraté za čtyry roky '
1:1: il :

iiviioo jun omílej! vihi n u- -

blikánské časopisy a r publikánští
řečnící slibovali kily? bude zvolen

McKinley a republikánský kongres
a obnovena ochrana celní když se

totiž vrátíme na tu starou cestu

po které jsme druhdy kráčíce pro-

spívali že bude zemi vrácen znovu

blahobyt který jsme dříve za re-

publikánské správy a při ochraně

celní požívali Nečetl jsem nikde

a neslyšel Že McKinley bude dělat

zázraky a že jakmile bude zvolen

dříve ještě než bude presidentem
že všechnu tu bídu ze země za

žehná Co se mne týče já vidím

a vím Že se splňuje co republi
káni slibovali lak ku příkladu
ten samý Hlas na jiném místě

uvádí že spolkový dluh se zmenšil

za měsíc červen o $10027966
kdežto všem nám jest známo že

za demokratické správy dluh kaž

dým měsícem přibýval a musily
se prodávati úpisy ku krytí běžné

ho vydání Není to dost důkazem

že máme již lepší správu? Neníliž

lepší ta vláda kteráž dluhy uplácí
nežli ta která je přidělává? Teď

noviny píšou Že prý občané Ne-bras-

uplatili za minulých 18

měsíců $28000000 svých dluhů

Není to důkaz že skutečně se Časy

lepší když místo přidělávání mo-

hou dluhy upláceti? Také pozo-

ruji Že všechno co farmář k pro-

deji má jest nyní lepší ceny nežli

bylo za demokratické vlády Do-

bytek jišenicc i vše jiné obilí jest
dražším než bylo loni a předloni
a rád bych se tázal jestli 'to není

dobrou známkou Že se časy lepší
a budou lepšit? A to když tohle

píšu ještě není znovu zavedená

ochrana celní od kteréžto a ne od

pouhého zvolení některé osoby

republikánské Časopisy a republi-

kánští řečníci předpovídali obno-

vení dřívějšího blahobytu Tohle

jsou věci které přece každý zná a

noviny jako je Hlas si Škodí když

dopouští se takto klamu na svých
čtenářích Že se časy lepší to již
cítíme a z toho můžeme čerpati
jistotu že nás republikáné nezkla-

mali Jak by bývalo kdyby byli
zvítězili stříbraři to si můžeme

pouze jen myslit neboť jestli měli

pravdu republikáni nemohli přece
míti pravdu stříbraři a kdyby byli
zvítězili nepochybně že by se bylo

splnilo před Čím republikáné va-

rovali že bychom by se byli dožili

ještě mnohem větší demokratické

bídy než jsme zakoušeli Pova-

žuji to za bláhovost když si někdo

myslel že by jiné země naše dola-

ry stříbrné kdyby nebyly založe

né na zlatě braly za dolar v plné
ceně tako nyní na roven e měnou

níth p4IIo Mě ví Imi mnoho
N-ít-

l v n( mapka níitf ňn)' nim
pád i íiír pnmfélki m ránu iiUori-{rtie-
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Počasí [o celý týden bylo ne-

obyčejně l fnivýrn jak žním a --

nosečí lak i mlácení ohilí Žně

skončeny jsou úplně v okresích

jižních značně pokročily v okre-

sích středních a v okresích sever-

ních též jsou v plném proudu S

mlácením započato v okr střed-

ních a jižních Ozimky bude úro-

da bohatá a výtěžek téže bude

mnohem lepší než očekáváno Ja-

kost její jest výbornou neboť zrna

jsou neobyčejně velkými a těžký
mi Oves jest nestejným neboť

v některých částech státu posky
tne úrodu průměrnou kdežto v

částech jiných bude táž daleko

pod průměrem Korná za posle-

dní týden učinila značný pokrok a

celkem vzato setrvává ve stavu

výborném Místy kdež v posled-
ním týdní prsky se nedostavily

počíná schnouti a ze severních

okresů se oznamuje že doposud o

něco zpožděnou jest Ve větší

části státu jest už odkvetlou V

jednotlivých okresích v níž znač

nější počet našinců usazen jest
stála si úroda následovně:

Butler: — Místy se již mlátí a

sklizeň ozimky bude velikou

Korná dosáhla již obvyklého své

ho stavu a v posledních dnech

poškozena poněkud přílišným hor

kem

Clay: — S mlácením ozimky již

započato a tři čtvrtiny téže jest

již sklizeno Korné se daří do

bře zapotřeby by však mela více

deště

Fillmore: —Mlácení ozimky jest
v plném proudu a úroda jest bo

hatou horná pokračuje rychle
ač deŠť v nejbližŠích dnech ještě
daleko vícu zlepSiti by ji mohl

Gage: — Žně jsou již skončeny
a místy se již mlátí Ozimka již

dávno nebyla zde tak dobrou jako
letos Posledním hojným dešlém

byla bohatá úroda korný zají
Stěna

Lancaster: — Oves již vesměs

dozrál a místy jest již vymlácen

Ozimky sklizeno hojně Korně

daří se dobře a místy započato již
se setím žita

Pawnee:— Ovsy i ozimky se již
mlátí a úroda jest dobrou Po-

slední týden prospěl znační kor
ně tak že táž jest již zajištěnou
Sena sklizeno hojnč

Hichardson: — Počasí po celý

týden bylo sklizni obilí i mlácení

příznivým Komž daří se dobře
a pohanka schází pčknč

Salině: — Korně daří se dostu

dobře měla by ale brzkého deště

notně jíl zapotřeby Ozimka se

zlatou ale když by od nás kupo-

vali že by nám dávali dvojnásob
tolik těch stříbrných jako dávají

zlatých — Žně máme jiŽ u konce

místy jsou uspokojivé místy však

rez Škody spůsobil Ovsy podruhé

přisadily tak že farmář neví' kte-

rému dát přednost a vypadá to

jako strakatá deka každý flek

jiný tak že z takového nebude

velká radost Od jara zde pořád-

ně nenamoklo ale půda byla dosti

nasáklá tak že to drobné obilí vy-

drželo Kukuřice byla moc zpo-

žděna tak že by některá měla být

ještě ovorávána Té bude úroda

nepochybně skrovná a kdo bude

mít komu starou ten se nepochyb-
ně dočeká lepší ceny totiž ten kdo

jí neprodal po 10 a 15 centech

buši Brambory také nebudou a

sena bude též poskrovnu Pšenice

se teď prodává po 45 až 55 centů

koma 16 aŽ 19 centů žito 22 a

oves 14 centů ačkoliv máme po

sud tu samou měnu na zlatě zalo-

ženou a vzdor tomu Že loni mnozí

říkali že U láce všech plodin je

proto že "peníze jsou drahé"
V úctě VáŠ losef Kastl

SUMNKU Neb V jednom

Chicagském časojiise dočetl jsem

se dopisu z New Yorku v němž

pisatel na všechno hromuje na

zlaté časy na McKinleylio politi
ku mašiny továrny polské a

ruské židy Italy hrabivý kapitál
a všechno jiné Patrně že ten

anarchismus z New Yorku posud

nevymizel aneb je to nějaký smy-

slu zbavený větřil který si tak

počíná Rád bych věděl jestli

podobně láteřil také na ty zlaté

Časy jenž nám zaopatřili demo-

kraté a kteréž jsme od nastoujiení

pana Clevelanda musili snášet

Dále bych rád věděl jestli ty ma-

šiny byly tak velice na ujmu ve-

škerému člověčenstvu a zejména
třídě dělnické Pomysleme v ja-

kém postavení stál dělník před

loolety když nebyly mašiny a

jaké místo ve společnosti lidské

zajímá když se ty zlořenené maši-

ny tak množí F Krula

NIOBRARA Neb Ctěná red

Právě včera jsme četli v Omaha

Bee ze dne 24 července v článku

nadepsaném "Starvation on Klon- -


