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hospodářského majet- Cechové
ků a doma u vyhaslých krbů Littlefield jest oním mužem který nula na $577660020
bude mlti
Z tohoto ku ale i průměrným
abychom se súčastnili kteří použivše všeobecného zmacelkovým
úkol mu svěřený vykoná s celou obnosu
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ao provincie cavite která jes
jeho domovem!
V této provincii Aguinaldo měl
prvý svůj úspěch v této provincii
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kým jakým jej demokraté líčili
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zpět
ington ' se bojí bez amerických
vojáků jiti do Cavite a raději zů
stává v Manille kde se cítí bez
pečnějším nežli ve středu svého
vlastního lidu jemuž prý byl
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farem v posledním desítiletí vzdor
zničujícím suchám která se udála
mezi r 1880 a 1890 a následkem
nichž mnoho farem bylo opuštěno
hlavně v středních a západních
okresích
Úhrnná pozemková rozloha farem se zvýšila v každém okresu
vyjímaje v okresích Csss Salině a
Perkins
Nyní obnáší tato prů
měrná rozloha 2461 proc V západních okresích následkem toho
že se tam nalézá veliké množství
z nichž
dobytkářských farem
mnohé mají 1000 akrů a více
průměrná rozloha firem jest větší
nežli ve východních okresích v
nichž rolnictvo se věnuje pouze
všeobecnému hospodářství
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