
«g neodig toot het machinaal wieden wat bij 

beurten langs en dwars door de rij«a geschiedt 

,  Bü wieden maakt bij zorpraldigejdepŁiŒinj de 
*n»ht zilverschoon waar de machine zoo is inge- ,? 

richt dat zq waar zij niet het onkruid kan bereiken 

ken mei haar messen (schoffels den muilen 
ijrond over het onkruid werpt zoodat dit er onder 

,  #tikt De Tlug omhoog gaande graanplant laat dit 
’ 

toe ’t Is ’n drukke tijd voor den farmer want 
«eer spoedig ie de graanplant zoo hoog dat hq er 

al» werkelijkheid uitgroeit Er zijn dagen of laat 

ïpij zeggen nachten in Mei en Juni dat de plant 

J 
a 3 e wast 

vs De haveroogst begint al in Juli Met de groote 

felfbinders waarvoor öf tractor Łf 4 paarden 

worden gespannen gaat de farmer in het veld en 

doordat er meest ’n 70 a 100 acre haver aan ØØn 

«tuk liggen en geea voor of dit of dat het veld oneffen 

effen maakt is hij in staat tot 15 acre per dag 
gemaaid en gebonden te krijgen Achter de ma- 

CJbine loopen een of twee man om de «chooven op 
Jj stoeken Dezen zomer waren er binders die 

ook de schooven in den stoek zetten Met ’n touw 
i d' geheete opzet 8 a 10 schooven omwon- 
8en In andere staten waar de havertarwe- tarween en 

fitbouw hoofdzaak is zijn groote machines die 
lui’ worden getrokken door zware moto 
maar alles afdoen het graan direct schoon 

p 
den wagen brengen die mee het veld afrijdt 

Op het gebied van landbouwraachinerie is Ame 

rik» moeilijk te evenaren 

Slechts even zit de Amerikaanscbe boer in dei 

hooioogst niet alleen omdat drt weinig gewon 

nen wordt in onze streek vooral maar hoe wei 

nig het ook is alles gaat machinaal Na de maai 

machine komt de hooiwagen met ’n machine 

achter aangehaakt die Łri zweelt Łn me’een ’1 

hooi op den wagen brengt waar een man ’t mei 

de vork wat slecht maakt De wagen rijdt vooi 

de schuur en aan ’n grooten Weston-Iakel waarvoor 

voor twee paarden loopen gaat het geheele voei 

hooi recht omhoog en klipt dan even tegen ’n 

rail die langs de geheele lengte in den nok var 

de schuur zit en loopt daarover tot zoover men 

wenscht ØØn rukje aan ’n loos touw en de geheele 

hoeveelheid valt neer 

De graanoogst begint omstreeks 15 October De 

koren-aren worden in hoofdzaak met de hand geplukt 

plukt hoewel ook hiervoor alweer ’n machine 

bestaat die overigens goed werkt maar de 

groote graanstokken met bladen bijna compleet 

vernielt en dit is voor ’t vee van den boer in den 

winter ’n zeer goed voer zoodat om die reden 

velen aan ’t handplukken de voorkeur geven 

Trouwens de meesten zijn er hier handig mee en 

pikken per man en per dag tot 100 bushei toe 

Deze koren-aren worden opgeborgen in de groote 

corncribs om later gepeld te worden door ’n spe- 

speciaal 

ciaal daarvoor ingerichte machine Ge zult bemerkt 

merkt hebben dat shjotenr wattór» ei» 

iua waaruit volgt dat allØ water voor mensch 

en dier wordt opgepompt uit wellen Op de 

meeste f arnjs is dan ook ’n ijzeren windmolen 

die ’t water in groote tanks pompt of ’n bemsineraotor 

raotor die meteen de wasch voor de misses 

schoon maakt 

Ik kom nog even terug op ’t eerste gedeelte van 

dezen brief waaruit menig lezer of lezeres den 

indruk zou kunnen krijgen dat de meeste farmersvrouwen 

mersvrouwen ’t niet al te nauw nemen met de 

inrichting en meubileering van het huis en zooals 

als gezegd nog te veel komt dit misschien voor 

Maar bij de meeste Friezen en Hollanders zoudt 

ge in huis haast denken weer in de �olde country 

try te zijn Gezellig slurpt de familie nog haar 

kopje thee of koffie in dit verre land op de gezette 

zette tijden en vooral bij het buurpraatje dat ’n 

nabije of verre buur met haar komt maken 

Groote afstanden zijn er maar op iedere farm 

vindt men ’n automobiel en soms wel 2 of 3 wanneer 

neer er groote jongens en meisjes zijn Wat ’n 

Amerikaan ook doet loopen nooit ’t Is bepaald 

’n zeldzaamheid ’n voetganger op den weg aan 

te treffen en de rijkste Amerikaan zal z’n fijne 

Studebaker stoppen en den voetganger mee opnemen 

men ’t Is nu eenmaal abnormaal 

Het farmleven vertakt zich ook in dit land 

noodzakelijk in fcet zaJcftnteiFen d ,w z *?» 
in 

oorzakelijk rerbind met hnndelen en B 

Vooral de bankzaken zijn hier zoo praclisch into 

richt dat een der volgende brieven daaraan ^? 
wijd zal zijn Hopende op uwe 

belangstelling ̂ ? 
de gastvrijheid onzer rŁditótte hoop ik af en fae 
te pogen zeer geachte lezers en lezeressen 

$? 

iets mee te deelen uit dit verre land 

EEN FRIES 


