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tohoto vtku i

Jednodui fcým že díl6 infiie nít hrátL

upravit! etny obilní tak jak se po
klá tají i ncjvýhodnftjlf
Ministr financí Vlit doinlvá

hned a ti nsluhije príimnulí
viuda ttni kda kl ní sa Jako ni
vt agrárníci němečtí J: opáonému
nálom ! "fádíny poptávky a na

b( Iky jel # vytvářejí na irké
pftdl svf tovébo obilního trlisle

jsou pHil motné ttel aby vláda

j mohla řídili a takový ntb jina
ký náior finanční spiáry na vý

mam cen ohilníct niktf rik není a

to ipftobili smnu v prOměru ceny
meiinárodnf a prot1 v tom ohledu
nernOfe vibnovati v krmích jich!

týče ani nvllje ani obavy" To

viik Jet rooínn řá latí na vlád

jejll povinnoití jest pečovali o

idárný roivoj ďrnic'ch ril výrob-nic- h

aby měla v Ulo přičiní jný
a účelný názor aby roipoinala v

kterých čáiteuh náro Iniho hopo
clářrtklhfi organismu vznikl neduh
a pokud ottítní čát orginisma za

chovala i dotl sil aby napomáhali
utdravenf Čáli trpící

A v t mto ohledu pro Iťisko jest
stále rozhodujícím post v ad ní pře
svědčení že v souboru jeho bospo
dářskfch sájmO zvládni důležitost
má otázka jiká jst jeho úroda
za doby nlikých obilních cm
dobrá úroda jest Štěstím pro Ilnsko
i kdy I obilní ceny klesnou

Proto v posledních letech za pří
znivých žní ruské národní hospo
dářstvf vo svém celkovém eouhrnu

přes to že ceny obilí klesly nuku

pilo síly v nichž nalétlo oporu

proti otfeiňm spQsobeným vlivem

mezinárodního obilního trhu Než

takový úsudek nevylučuje potnání
že při celkovém řCastnéo vlivu

hojnosti obilí některé nikoliv pod
řízené hospodářské zájmy říše strá

daly Ztráty vznikly tím že docí

Jen iBonsí příjem za vývozně obilí
čímž postiženo předem polní ho

spodářství pokud nemohlo odpro
dati přiměřeně větší množství
obilí líotněž méně trpěla polní
hospodářství kde ros la a platy od-

vádějí se silám hospodářským v

naťiralifch jakož i ta kdo pěstění
obilí notvří hlavní výrobu hospo-

dářskou Ponížena tudíž nízkými
cenami obilními jen určitá část

a zvláStě těžce těch kteří

jsou značněji zadluženi

Statky zadlužily se zejména v

době kdy ceny obilí byly vysoké a

tudíž i cny pozemku stouply při-

měřeně většímu dňchodu jejž pflda

poskytovala
Jefct zcela přiroceno že země-

dělci nyní pokládají každý nižší
dOchod jakožto nedostatečný ba

namnoze mluví i o tom že polní
hospodářství naprosto se nevyplácí
Tento názor zdá se býti oprávně-

ným zorněna tam kde cena a

so udržela na bývalí výši
It vněž so zapomíná že kapitály
vfibee přinášejí menlí důchod než

druhdy
Vitte má ta to žo vysoký

dO-cho- d

z pozemkft není podstatným
požadavkem polního hospodářství
Uyť i so stanoviska joinotlivce po-

klesnutí výnosu pozemkO bylo zlem

a nesouhlasilo s předp: kládanou
cenou pftdy se staooviska povšech-
ného hospodářští! státního nelze
z poklesnatých cen obilních činiti

záyěrky ve příčině veškerého země-

dělství V Jťisku postihla tato
nehoda zvléštS velkostatkáře tedy
stav jenž si o Řinko získal skvělé

zásliby a ovšem j péč
vlády a'e proto nelze postavení
jedné skupiny t tož

fijvati s veSdt rým zemědělstvím a

zejmen ne s hopo lářskýrai lájmy
veškeré řSe V tomto smyslu

pokud se jilná o skupinu nejvíce
postiženou p dtimní zvýšeni obil-

ních cen přinel kýženou poraoa

Jinak pravidelný virSst a postup
státních dOchodO spočívajících
hlavně na daních nepřímých jest
vzhledem k trvalosti své dftkazem

že četné vrstvy obyvatelstva Žijí v

poměrech snesitelných neboť vý-

nos nepřímých daní jest závislým

proť tím poiorihoďij4fm klyl
ministr rnký nuesn Jsi ďnul
I tato mori jt máloni inaoii vftM

mezinárodní soulslf i# jest sejm-n- a

mál omoc nou pikod se tfč#

nprivsní obilních cen Zavlní
Jak patrno otáika tao řešili
nedá co stát vládl posHftnoMli
mOIe poln finti hoapíwlářství — imíf
nnf Jeho přímých břemen ilvv
nfní hopolářkého ftvřřii n spo
máhání odbytu vývoinfl-- obilí la
vit Il'iko učinilo a činí přea to

vysvítá se vleho výkladu ruakího
finančního ministra I bláá ob- -

meiení nejen v přstování obílí a

přecbo I k Jiným hospodářským vý

robkQm A hUvně — obmezení ná-rok-

na výnos i polního hospodář-ilv- l

a dOslední I obmezení veíke

rých osobních potřeb zvláště pak
dluhO Ovšem má toto poslední
obmezení vliv na všecku ostatní

prftnyslovou a řemeslnou výrobu
ntboř Jí tím musí 'ibývati vnitřního

odbytu

V starém
věku

když přirozená Kila počíná
kli-Hii- stává iniriiy' oži-

vující prostředek rikuteěnou
iiutnoHtí

Dra Petra
HOBOKO

sílí oslabená ústroji a posky-

tuje nové životní síly

Jest připravováno h velikou péčí
z léčivjx-- listů kořiukti a

kor neobsahuje žádné mine-

rální součástky jest úplné
neskodno a mohou je proto
užívali s úplnou bezpečností
i ti nejvybíravěji

Poznámka!
není na prodej v lékárnách SIož-n- o

je obdržeti toliko od pravidel-

né zmocněných jednatelů

Pro další podrobnosti piSte na

DR PETER FAHRNEY
112-11- 4 So Hojme Ave

CHICAGO ZLL

wm
i POZEMKY

Krásné pozemky náleŽejfcf spe
leěnostem železničním i soukromým
ležtet podíl drah St PbuI & Duluth

a Northern Pacific v okresích Pine
Bocker a Ottertail

Pozemky tyto nslezajt se v pokro-

čilých již osadách zvláště okres
Becker má mnoho pěkných jezera
pOda sestává z dobré a černé ornice

lesy i préri?

Cena pozemků od $3 do

$G iikr na lOlctou

splátku
Krajané již by sobě přáli bližší

podrobcosti ohledně vládních neb

školních pozemkO nechť dopišf na

nllepsaného a vysvětlení jakož i

mapy zaslány budou zdarma

Adresujte:

James Kluzák
llvom ~4 Conrt Hockt

th35-23i- í ST TAllL MINN

řaakýrh ílnirtcf Hfgi Vlita fotp--

íti lit laUilnf rok věnována svlált
n( poiornoat pomfrAm ololho to
apodáfatví Hoako Jftkolto t4t
doau4 pfavaboit lemidélakf má pM- -

roianl aaobjfejnf tájem n vlech
otáikáoh ]el f aoahrn tvém Vy

tvářejí vfafednicl polního hoapo-
-

lářalví A po této atránce laahhají
povíímnutř 9 náa v Htkouaku pk

aorjr Jaké o krUi temldlUké v ne]
lilliRl lemidéUlém aláti tvron
akém ve vládních krmích panují i

proatředkv Jimi! ae najpřlkřelilím

Jejím dOaledkairi labrániti hledí
Co ae tyó tlehlo pesorovati lie

ode dvou tří let unaha ijednat
polníma hoapodářďví viemolné u

levy atátem aby doba kr$e jednak
ae at' antaítelnljlí jedntk aby
ae lemédélcAm takřka před ooi po
a tavilo le n% kolik ae týůe atátních
břemen atát rankf nijakých obétí
ae neleká aby nejd&telitéjit odvétvl

hoapodářaké ooinil echopoým avi
tové aoutéle

Jeat proto tajímavo přehlédnou
U proatředky tyto Základní rya

Jejich možno nainaoitt anahoa ani

iiti co nejvíce přímé dané % dávky

jel teměděUtví oeae a liroveň od

atraniti vás co jeat n přokálkn co

nejvěliího roivoje odbytu obilí
O přímých daních praví re ve vtpo

menuté cprávé ie jaou pro oby va

telatvo nejtíanivéjif je! to Jaou ata

noveny předem a aplatny v určitých
lhotách byC i akotcSný výnos ho

apodářaký poplatníky v jejich uv
dějích iklamal Proto přikroSeno
k celé řadě úlev při přímých da-

ních a jiných dávkách Tak

předem nové lhftty ku

doplatkSm vyvaiovacímčfmí odro-

čeno polnímu hospodářství aplaoení
25 mill rublň Dáte poskytnuto
bccplatné převádění poiemkfl mezi

blíikými příbutnými což tnamená
roční úleva asi 3 mill rublo rov

něž solíen poplatek i pojižťovánf
což ae rovná roční alevé 2 mill

rublu Převzal atát na aebe ae

tomitev povinni t vydržovati iem
aké eoudniotví a dávky doaud vy
bírané přenechal by lematvAma
třísování cest Oávky tyto činily
roinó přea 8 mill rublo Dále
anfien úrok t výkupu pozemko z 5

na 4 procenta Počínaje r 1808

snížena na deaet let daň pozemko
vá na polovinu čímž v evroj nkých
guberniích poskytnuta zemědělcům

úleva roční přea 6 mil roblfl

Mimo to poskytnuta v Polsku
roční sleva 1 mil inblfi r&ioých

hospodářských dávek Současně
od r 1 804 Selská pozemní banka

napomáhá nabývání pozemku a stát

doplní její základní fond ročními

příspěvky — za pottlední dvě leta
ustanoveno 8 mill rub—na padesát
milionu rublfi

Snížen popla!ek za dovoz lodní

čímž sjednána úleva dopravě ho

spodářských plodin ročně na nu' i on
rublO

Dále odepsáno při nastoupení
nového caře množství nedoplatkO

pokut a pod a to nejen na daoíuh

ale i splátkách na dluhy šlechtické
a selské bance

Vzpomeneme li se mimoto mimo

řádných podpor v krajinách neúro-do- u

stíženýcb jest patrno jak Hu-

ško se namáhá aby zemědělství
svému snačnými obětmi prospělo
Pea v3e to a ačkoliv loni na

podzim ceny obilin značně se

polepiily neraá ruký minntr ti

nancí za to že lt očekávali blíž

ký příchod trvalého poUpIcnf a

ustálení cf-- protože Mnřr kollcá

ní cen Jeat závislým na náhodě na

zdaru iní ve přlStích Uteub Proto
má ruská vláda sa avou povinnost
stopovat! a neochablou pozorností
hospodářské potřeby zemědělstva a

otázka vlivu obilních cen na hospo-
dářské zájmy i na dále pokládá sa

nejd&ležitějčí přední zájem státní
Otázka tato vyžaduje pitného a

pečlivého atudia ne anad proto že
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krásných Poland China prasat100
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