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kám bulocnot a jelikož není po

zemku obecních ku vzdělaní bez

zavodňování úrod schopných a tam
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značnou cenu mají obrací se poor
nost čím dále tím více k závod ňo- -

váným pozemkům

ky zavodňované dávají úrody velsi

než nezavodňované neboť na ravod- -

ňovaných m6že se poskytnouti osení

vláha kdy jest jí zapotřeby a v ta- -

kovém množ-t- ví jak zapotřeby Snad

není zapotřeby vykládat důležitost

toho ueboť každý ví že v příznivém

roce totiž když osení dostane vláhu
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matovati že staří i dobří rolnici ne- -

chtěli a nemohli věřiti že v Oregonu

klidí se na dobrých padách 3u až 50

buslft po akru nemohouce sobě přeď
stavili že by pole tolik vydati mo-
hlo Nuž při zavodňováni ovládá

rolník sam tento zdroj bohaté žně
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vsji aě vid t j-- t m rtii e Vlak ti

kteří by koupili pozemek m stálým

právein používání vody se zařízením

zavodfiovacítn ošen vyděraěnosti

Itrabifých společnoUÍ by nikterak

nepodléhali a jedinou výlohu

kterou jim voda pnobí jest
za udržováni stok v pořádku což v

krajinách zcela rovných jako jest
Plalte ádolf nepřesahuje 25 cen tli

na akr ročně no v krajinách vlnitéj
šleh dosahuje tato výloha až i ffl2

na akr ročně Zavodňováni ovšem

vyžaduje nějakou práci totiž do-

hlídku však vše dohromady vzato

sotva vyžádá tolik časti co ee pro-

mešká deštivými dny v krajinách

kde úroda závisí od náhody destě

Za to má ale rolník jutou náhradu v

každoročně jiaté a hojné sklizni

Naši čtenáři dozajista všimnuli

sobě jíž dopisu pana Clarksona a

chceme tuto řici že známe pána toho

Již po dlouhá leta rovněž tak jako
on zná české osadníky Bydlíyal

druhdy po mnohá leta ve Schuyler
však po minulých deset rokft jest
občanem omažským a až donedávna

zastával úřad postmistra města naše-

ho Mftžeme jej proto s důvěrou

všem odporučili a jsme přesvědčeni
že tuk jako žehnají Pokroku Západu
véichnt ti kteří v letech sedmdesá-lý- ch

použili jeho rady a usadili se v

NebraHce a dnes honosí se zámožno-Mt- í

a bezstarostnou budoucností tak

žehnali budou mu i ti kteří po-

slechnou nyní rady jeho a zajisti
sobě kus dobré zavodňované půdy v

západní Ncbrasee

Ve Spirit Lake la odhalen

byl v pátek pomník na památku
osadníků kteří v dnech 8 a! 13

břevna 1857 Sioux Indiány povraž-

děni byli
Na kanálu Krie učiněn bude

pokus zda by kanálem tím náklad-

ní lodě proudem elektrickým vle-

čeny býti nemohly Zařízeni to

státi bude $5C00 na míli

-€-- --®-

první odměna — na svft výstavě
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U zákon biieriuanftv nebyl povodcem

tíii6 nynějSi Nenfliž to dftkacem

že Slavie a jiné dem caopiy nevě -

právé jako lhaly když slibovaly bia- -

hobyt zvolením Clevelanda

O rok později než-- li přijal zrušení
1 _X t - Cl ~ -- I

luikuua oiicimauuiu a laauua u

bácb kongresních zruSil kongres zá--

koo McKinleyha a reciprocitu Hude

tomu rok již ve tří týdnech kdy

pro zem nesplnili tu co ve svém

prohlášení zásad slíbili Na Štěstí

pro zem nezniěili veškeru ochranu

celnínýbrž iouzs snížili cla částečně

na víechny výrobky hlavně ale na

předměty přepychu jako diamanty
hedvábí a těm podobné ah za to

uvalili clo na všeobecné potřeby

pru° žfl ien mUÚÍ da 0Mru5m

úplně ochranu celní odepřel presi

dent novému zákonu schválení

skoro ceiy rou upiynui oa le aony
a kdyby tato změna byla skutečně

ku prospěchu země ku prospěchu
našeho promyslu ku prospěchu na

Stho rolnictva neb délnictva byl by
se musel prospěch ten již dávno

dříve objeviti Vsak co jest nyní
skuteěný a pravý atav věci ? V jed

notlivých a osamělých případech
shledáváme že promysl počíná po- -

olniry takové v nichž nový zákon

celní ponechal ochranu do větší ntb

žen! mzdy které v minulých dvou
I

etech nasta o umo2neno lest ono

portery nynějšími a oněmi jez nyiy

před třemi roky Shledáváme mzdy

posud všeobecně nízké mnoho děl- -

niotva na zahálce a posud mnoho

valý poměr hodnoty mezi oběma letym lhaním ieroonraucnycn cao novy zauon cemi sestaveny aeruojtra-- iuo o vuui uumíuuu uv3Ujf su-

kový totiž 10 ku 1 Tito opět se pift líéením toho blahobytu který tickym kongresem přijat byl a hned si přijiti k poznání že pozemkům na

délí na dvě rotné třídy Jsou totiž demokratická správa a demokratické v platnost vešel Na stésti pro zemi nichž zavodňování jest zřízeno a

taoí kteří dovozují že započetím ř&wly nám přinesou a svřřil v pod- - tuto nebyl tak výstředním jak jsme kteréž mají jistou a nevyčerpatelnou

neobmezeného ražení stříbra spftso- - tmu roku toho vládu pro budoucí dle prohlášení očekávati mohli Na zásobu vody dlužno dáti přednost

bena byla by taková poptávka po £tyry roky st rané demokratické štěstí pro zem osvědčili se demokra- - před pozemky kteréž od deřťn zá-nJ-

že by vystouplo v ceně na níavnf j„jadavky platformy demo té co lháři a podvodcíci Na Štěstí visí Jeť zcela přirozeno že po?em-
-

Kinleybo Každý má jeňté v dobré

pamřti ž roky 1891 a J8'J-- byly
V

cta nejvetSího rozkvětu promyslu
X x - 1 I Xm

xmvt l yiwyivni mamy urt
rozdílurolník jako ddlník řemeslník

j8k0 obchodník Tu v roce 1892

nechal se svésti lid této zemč dlouho--

[ t roka 1B92 tehdy byly

ruSen( kona oble lně voleb kon

grJ((nuh( íruenf f&kona McKiuley
rus„nf veHkeró ochrany celní

&l frušení zákona Shernianova

řraSen kona reciprocilního
Nuž co jHme viiřii po volbě? Urzy

vM fnimenali bu v 0Uholu
1

EPrvu dohé Eimní- - VřBk klyŽ k jarU

nastoupil nový president a když

"tátní anémy skončili svá sezení a

zjištěno mimo veškeru pocnyinosi
že naatávajícl kongrei bude v obou

aněmovnách ovládán demokrsty tu

místo oživení obchodu nastávajícím

jarem dostavil se všeobecný úpadek
vňeobecná tíseft všeobecný krach

Pro5 to? Měli jsme tehdy v plné

všechny zákony předeílým

konresem přijaté a nebyla aikde

ja]nft iQf imfna než-- li u vládě !

iU? yřcI a prtvoll poěátku

t(imjf kteráž až posud trvá Musí

„ejiRtota a obava co kongres
_

ihitAirl nřinl I'ň vlca nei 3U rokQ

" utěšené a postavu naroa amencay
do přední řady národu prflmyslnýcb

Některé obora promyslu našeho

opevnily se ovšem tak že ochrana

míru dřívější jsou pak zase jmi
kteří domnívají se že by pouhá

ražba dodala stříbrnému dolaru

cenu plnou rovné dolaru zlatému

Oba tyto náhledy jsou ovSem

klamné a ti již jim holdují jsou

na zcestl NejlepSím důkazem v

ohledu prvnějSlho jest dojista to

le během minulých 10 roktt spotřť-
-

boval
m'ncoř "JJe7rVb

ím nežTlo raženo stříbrných

dolaru za 80 let předcházejících

Kdf by avýieni poptávka se atrany

mincovny měla takový vliv na cenu

atřlbra jaký jest jí připisován mu

elo by nevyhnutelně stříbro býlí

y plné ceně ae zlatem neb snad je- -

itě y ceně vySSl

Náhled druhý jest pouze jenom

ililf viním tisíckráte íil vy

ného n4hledu leleniěníkfl kterýž

cvšsm se zdravým rozumem nikte- -

rak arovnati nelze V laaa arci muze jj0 jen poněkud bystrým po- - ní kud oživovati a zkoumame-- Ii pří- - Však to není vae usem na zavoa-razi- ti

oeníze kterým mflžc dáti j ej retn%l pravý Lady ty tu shledáme že jsou to ňovaných pozemcích l v jiných ohle--

jméno jakékoliv Mftže vzlti ždibec

mědě aneb olova aneo zeiez

kosti polovice naieho centu a jme- -

novati minci něho raženou aiai

Iah Anrmm knroDou sovereiiř-- 1

uto po c„lfi bn t&(n lřmto poněkud ee hýbali Shle než obyčejně není jich tolik jako v

promyslu kterýž akvétal a vzmáhal dáváme dojisU propast velikou mezi krajích jež od deště závist a nespA-ne-

tí i hli u

—' —

nern librou at aneb čímkoli Jiným

ni líf " "i? íw
nedodá mu ani o mas

nel co obnáil skutečná jeho

hodnota' muže pr4fě Uk m4lo vy--

_„! Wnota 'ritem neb tiskem

Jako mftl tímtéž ip&icbem a ka-- '


