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za tunu každou zimu Dobytek voj -
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sklizni sena dozráli na semeno a

prodal z devíti akru 135 bušlft po

t5 buši tak že stržil z devíti akra
#075 a mimo to ovsem měl jednu

plnou sklizeň sena a slámu ze sklizné
druhé Na nedalekých raněních j

hojnost dobytka ku skrrnení veškeré

vojtěšky která se tu v budoucích
letech vypěstuje a za kterou rolník
dobré ceny obdrží Ve skutečnosti

není žádná plodina která při tak
málo práci se tak dobře vyplácí Jak
známo jest vojtěška plodinou mn- o-
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těska zaorat a nuda do ní test um' - "r i

jinou piooinu nejuroanejsi jakou si

jen myshti lze

Po cestě po dráze na které jsme
viděli míle a míle přižehnuté kuku- -

řiče a niž mnohá nedá ani 10 bušlft

po akru pookřáli jsme jízdou celo--

denní těmito zavodňovanými pozem
ky jedouce od aole k poli a na kal- -

dém kupek místy tk bustě že ob- -
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dal ítětl jinde Jsou to smutné

ztrávy kterél vám odivám i třrb

naieh u( hopsru a mnohem rsdji
byi li byl kdybych mohl páM veseleji

ki Josef Dvořák

HodiT Neb a srpna — Ctěná

redakeel M potěšením mohu vám

sdéliti le í sthnze skolni od

bývaná za úéeletrt rezhodnutí zdali

rnáme vydati úpiy (lnds) na pře

stavění řkoly nsií v obnosu í'!000

téřila se velkému úěastenttvi jsk

vysvítá t výsledku hhsovánf líylo
totiž odevzdáno pro stavbu a vydání

úpisů 77 a proti pouze 21 hlsn
Nová školní budova bude dojista

ozdobou města naíeho zaěež po
vděčni budeme panu 1'odhajskémii

podle jehož návrhu a plánu bc stavěli

ni i r7

v Dodge Nebr

bude Uyli jsme skutečně na roz-pací-

co si počíti máme Stará

budova nikterak nepostačovala a

jí úplně a atavěti znovu

také se nám nelíbilo Z těchto roz-

paku vytrhl nás pan Podhajskýkterý
navrhl nám abychom budovu pře- -

stavěli použivíe k tomu budovy
staré kteráž bude tvořiti část nové

Zhotovil a předložil plány kteréž

došly schválení školní rady a nyní
též i obecenstva Nová školní budo
va bude na západní straně (58 stop
dlouhá a 2b st široká a obsahovali
bude čtyry velké školní světnice Od

východního křídla oddělena bude

tato část chodbou 11} střevíců širo-ko- u

po celé délce z kteréž ovšem

povedou schody do horního poschodí
Východní křídlo budt téže šířky a

výšky co západní ale rouze 52 st
dlouhé a obsahovati bude dvé velké

školní světnice zkušební světnici a

místnost pro knihovnu Uude tedy
moci šest a po případě sedm učitelů

stejnou dobou vyučovati Tolik jich
ovšem nepotřebujeme však ale také
nebude se stavěli škola pro tento rok

nýbrž pro budoucnost Z toho se-

znáte le naše škola bude okolním

městečkům sloužiti za vzor— V pon
dělí dne 2 srpna počne v naší škole

vyučování a sice mime dva očitele a
dvě učitelky Principálem pro ny

nější rok jest opět pan C A Man-vill- e

a druhým učitelem pan Frank
Zeman který li již jednu učitelskou

Ihfltu zde odbyl ku velké spokoje
nosti celého distriktu tak jako i

principál kletý bude letos již třetí
Ihfttu aloažili Direktorem naší ikoly
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vzhledem k úrodnosti pftdy Za rod

ňováno jest ze strouhy vlastněné I
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Nuvá ikolni budova

týíe jmenovanou společností kteráž
oóína jeítě asi 16 mil vySe vino se

kolem úpatí vrchu protíná tyto a

zavodňuje část údolí na South Platte
řece a městečka Sutherland a je v

celku asi 35 mil dlouhá Jelikož
nese velké rnnožutvf vody myslím že

by se farmeři v údolí Nortb Platte
usazeni nemuseli obávat nedostatku
téže Na každť-c- 80 akru iest íí

o volen pramen o 12 palcích v pra- -

měru se 4 palcovým tlakem což jest
dosti bezpečné Iloržf vsak jest roz
vést ji na víechny místa by tam

byla v pravý cas V okopaninách
eíté se to dá snáze provést neb

voda pouští se řádkami ale ze svahu

opatrně tak aby nečinila strouhy
jednom místě viděl jsem kde se

strouha protrhla že voda vyrnlela
strouhu ze svahu bez mála 20 stop
ilubokou Obili a louky se musí za

plavovat což by nebylo na poněkud

rovnější půdě tak obtížné ale na ne

příliš rovném svahu skládajícím se

ze šutru a iísku lest to práce dosti- a

obtížná Kukuřice tam roste dosti

obstojně na novou pfidu pěenice a

ovea průměrně ječmene jsem viděl

hrozné málo

Zajeli jsme se též podívat k úpatí
staré strouhy kteráž tvoř pravou
řeku 40 stop v Síří Jsouce a pro-

hlídkou hotovi pustili jsme se jižně

přes údolí které jest pouz asi])
mile iiroké a 1 míli rovné ostatní
do svahu přes vrchy ku asi 1} míle

vzdálené dráze a dále do městečka
Sutherland odkud jsme se vydali na
cesta zpáteční Vykonali jsme takto
cestu prohlídkou kolem 40 mil
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