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lio14 h Zavodňování ? isvodfiova
nffh krajích kolsrn Fort Moraio
(Jolo jw Je lnn l oslftlnkh ijaet
roků půl milicnu tyl vynilolsno
na ibtH itáni iavodňov leh kanálů
11 lou Irpifmi nrl kdekoliv jinde
1'řuli irfn kolem 10 mil dlouhý a
l& mil iíroký Jmi vidláván a m

vihled len! Jest tmř Ideálním

Nivy vojiésky 4nici ova a kuku-říc- n

propůjčuji krásy roisáhté pláni
Tisfwi hbitého dobytka a nesčetná

stáda ovcí pssoii so na bohatých

pastvištích Leckdes zřítí j ovorns

hájs klesající téměř pod bohatým
ovon m atd Víc zkvétajfcl krajina
ani ii listuje a tajemství toho jet
zavodňování a dobytek Farmcr v

okresu Morgan IiJ na farmě a z

farmy jeř vidy dá mu dvojnásobnou
úrodu průměrné úrody n pozemcích
fi# zavodňovaných a chovem dobytka
bohatne
Ti kdož jiu iieseziiámcni a vý-

sledky rolničení na pozemcích
nemebou představit!

l výhody t tohoto nad obyčejným
vzniksjlcí 1'ovaíte co znamená

když můžete usplsiti neb zadrii-l- í

vzrůst úrody — a dáli ji vláhu kdy
koliv si přejete Ovšem musí se k

lomu vénovati více pozornosti: neni
víak výsledek této hoden?
V Mory in okresu nejsou Žádné

cyklony žsduá přilidná horka neb

zimy Žádná malarie řádná neúnda
Lid jes tu upřímným Náboženské
a vyučovací příležitosti na snadě

Ceny tržní jsou vysoké Podnebí
jest nejit-ps- í na světě

Pozemky v Morgan okresu nejsou
'laciné" — to jest nejsou laciné v

jednom smyslu slova Cenarfizpíse
od $15 do $30 za akr v fcemž zshr
nuto jest výhradní právo na vodu

jelikož však možno tu uživili se na
40 akr spiše nežli na 160 kdekoliv vý
chodně od Kočky Mountains jest
zdánlivý rozdíl nepatrným 80 akrů

kupuje se obyčejně Jeden rolnik a

Morgan okresu praví ze své zkuňeno- -

stí že 10 akrů zavodňované půdy v

aiorgan okresu jest žadoucnř-iš-í

nežli nejdražšf čtvrť sekce na "deít-ní- m

pásmu" Úspěch jebož docílil
slova jeho potvrzuje
ŠirM podrobnosti o Morgan okre-

su obsaženy jsou v illustrovaném
spisku vydaném od cestovního odbo-

ru Hurlington dráhy a jsou hotovy k

zásilce Spisek tento bude zaslán
každému zdarma kdo zaňle svou
adresu J Francis O P A Omaha
Neb a zajisté že každý jenž jest
nespokojen se svým přítomným oko- -
ím neopomene tik uciniti

Neplýtvejte

mkrmy a palivem kdy! toho není

třeba
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Jsou coinčjšími
vůči tomu vlak nejsou dražší

nežli kamna jiná (2
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Paní Anna Kretschmerová
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rnsiiiích nádob řny nsobsáhU
skvěli sbffM řtálhsrníf h mslních

ř"rh a výiitsk iřimrtll4 soíhy

obrny vloho působit provsdsfií
pirnilné f řtf knihy a důlsliU

('líny ivot rls návlilfnlka ku

beUÍWmti prohMIodtt 'Mfato

llký pokl I" rismlrné etttf om

lerké i sktitsíní sfjf sám kf 14

mu it rafliíifi Vyhlsdáá íl
linřl i dálných iml námahou

na llrs lrantch tím spli tallbl

tdy niin( i na výstail
Vyučování rntálsls poko l spo

Élvalo a spoělvá v řokoo církvs

jst f cxl Jllsní církev
ním diagramy trupaml a kolký
ml pomůckami Činnost cfrkvs
katolické jist tu příslnlným spŮso
bem vjllčsna zejména bratrstva a

polky katolické mají čestné ta
stoupení
Koneíné celý povSechný histori

cký rozvoj katolické tlikve v zp

mích čekolovnkých mázornřn

jsst historickými mapami a díagra
my

1'rávnictvf Spůsobem velmi

Srastným ponlvall každému po

cbopitelným znázorněno jst na

výstavě některými ukázkami právo
eesk Oddělení pro právnictvl
nachází se as uprostřed pravého
křídla paláce národopisného po

pravé straně Hlavní zájem budl
v něm desky zemské (napodobení)
ve velké skříni na hlavní stěně vy
stavené Desky zem Joské nej
taril knihy svého druhu bývaly
oo do formátu i barev hřbetu rů

zný aby úřadník snadně potřebný
fvazek nařel Tak na př knihy
erbovní byly vázány v blló kůži

červené kropenaté deky o přísa
hách poddanských měly pí hřbetě
broskve vymalovány saesení sně
mů byla dle ročníků svázána se

hřbetem zeleným modrým atd Na
skříní volně stojící vystaven jest
rychtářský meč (skřífi obsahuje
vesnická "práva" rychtářská na
skříni druhé visí 4kříž" jaké so

r pohraničních hvozdech do stro-

mů řezaly na znamení hranice zm- -

ké) V evtrním koutě oddělení

stojí poprsí Viktorina Kornelia ze

Viehrd předního starého právníka
českého Na pravé straně podle
poprsí vyvěšena je pěkná tabulka o

tom "jak mistr Viktorin ze VSe

hrd chválí právo české" Ha věru

je ť) velká chvála slavná chvála

Vzpomínám tu pěkného setkání
kterého jsem v právnickém odděle-
ní zažil:
Stařec jakýs čtyřiasedmdesáti-let- ý

odkudsi i Mladoboleslavska
nahlas si tu chválu říkal bez brejlí
a pořád přikyvoval: tfetl a žasl

pomýíleje na dobu nynějíí Nebot
saďme co četl černé na bílém psá-
no o starých sudech českých
"Aniž také jest k českým súdŮm

jiného jazyka potřebě než přiroze-
ně českého poněvadž na Žádném
českém súdě nemá jinak mluveno

býti ani od cizozemcův ne! česky!"
"Teda Uk to bejvalo v té zemi

české takové slavné a poctivé prá-
vo jsme mívali ie chudý i bohatý
sám oustně práva svého viude se
dovolávati mohl anil potřeboval
"vymlouvače" (Stařeček se roz-

chechtal I nebožtík pan Viehrd
advokátům říká "vymlouvači")
Tak tak bejvalo prý právo bejva-
lo ale víecko ui je jinačí!O Hože!"
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Hnky věelljaké tbé kapky
iřávlíky práftky mastě 'íé
(flaatry) vodičky pilulky zkrao
eo do lékárny patří Přípravu
rozličné mazání pro lidské ne- -

léčebnlny pro domácí zvířata '

Um dílem trefím vidy na to j
Léků Severových a Jiných 1 1 p
nich mám též hojný výběrja
barvy štětce olej na barvení i na
'a fbrátlra via nn o liIKptA n

vlaáté velkou zásobu mám vsecJ
cí e kterých se recepty připravuji
jsou již z ( ech anebo od doktoru
sích Dlouholetý cvik mně dal
bou zkušenost a ta přišla a p

mnohým krajanům vhoo Zvi
starostlivost věnuje receptům I
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pravujt se po železnicí bezplatní
až do města Hremen Chcete-l- i soli

uspořit! zbytečných vydání nesvJ

iujieo '!ipuuii iuou niaomu licai
a kufry nýbrž posečkejte a ti

uojfueie uu nicma jtremen a

teprve odevzdejte své tickety a k
timfí XaaaiirA Pentii
jriaitiv vrn aituir- - t %

Kareš & Stolzk)
v iiitiMi:r

29 BAHNHOFSTRASSE 2í
krM m irfm kafry k iiSI é AnaaTa S
fmmmé hflt mM tm

__
Li-ln- í rhorohy prfijřm kollkr

lánět nlřřr rholrrii a boteMI
aiřpvárh léřl terftv lék pro!
choleře a průjmu Ona 50 a 25c

Hluboko fmi
uhlí m aV rý A

ílťl l ho tlr
horník flobfti

Hťipf tř Ir íitil
aby trr
mkcpjl uhlí

lri iťIw
Pí tmna hloubí

l Hituptij
mail mu tm'
tmu o4?Ít!uj

tiohyU nhlí

tjbořfl hoří

fia t ihřiřm i trolly
part tvff
Ž vo lní {4ra
vpUoq rr4 tflu

tofarnach airoJ

poh4nI k tillti

testíkovy memoíry

fíitof Ani eklTnkna 54ro4[ilnott
ftaran v fratr r ]

Jaumiu Vňttf

ťetné fotografie a přeJmřty t
maji-tk- u

krajinských apolkft

prače jejich ilenĎ U
neíní poř4'lky atj joa vemř
ukázky iilého ivřllho rucbu je
ho2 zejména na venku

vř naSfm joa Ntudntaké řpolky
Kolem východního vchodu pali

ce přecházíme do oddélení obchod-

ního Zde na předním rníaté budí

zájem ná5 po pravé Hraně umínténý
íUrý krám kupecký "u kohouta"
vrne napodobený co do zařízení a

patřený kutečně statýra inventá-♦- m

cenným bvou výraznomí a

ívláštní malebnontl naproti nřmu
i t opét zajímavá sbírka "kupe
kýcb plodin přehledně sestavená

Výkazy peněžních útavii a růz

nich obchodních spolkli všeho dru-

hu znamenitá sbírka mincí a vůbec

platidel v ceně daleko přes pftl
' ilionu zl sbírka starých měr a
váh rfizné mapy poštovní želez-

niční a národohospodářské pla-

stické ukázky dopravy a přehledy
její Školství obchodní literatura
odborná ukázky reklamy atd atd

propftjěují oddělení tomuto nrjen
zajímavost ale vyzývají ke studiu
odborníka Jedním i nejzajfma-vějěíc- h

předmětu jest zde znázor-

nění finanční síly vlastí našich na
základě peněžních ústavu prove-
dené na veliké mapě pomocí bulek

Každý centimetr značí 50000 z'

kapitálu a za každý útav jedna
hůlka: za spořitelnu bílá za zálož-

na červená za lanku zelená za
kontribučenskou záložno na Mo-

ravě velmi hojnou ítrná

Nemalým oživením jou v odd-
ělní obchodním pěkné figuríny ob-

chodních starých zjevu: pražského
kupce a manželky jeho ze 17 sto-

letí jakož i postilliona

V obchůzce podél jižní částí vý
chodního křídla paláce ve vedlej-
ším hned oddělení dojdeme výsta-

vy předměstských obcí pražských
Tato má velmi poučné a potěšující
porovnávání plánů i různých dob

minulých a nynějších a plánA do
budoucnosti Odborníka nemálo

upoutají tu různé projekty (prove-
dené i obmýšlené) rozličných vel-

koměstských i tvláJié zdravotníah
zařízení obcí těchto dále výkazy
zr&Nta nlivr bnmnilnfrK nliuA

j ii
jich činnosti atd Dáta Vinohradů
a Ailkova Jsou skutečně překvapu- -

a

Jící a nejiepíím nadéllm oprfcv- -
a ! f
naJC1 '

Odbor církve katolické zaujal
pro výstavu velecenoých památek
svých dva velké čtverce sousední

Literatura katolická snesena
odděleni církevním pokud možno
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