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naleželi budou po případě i skuteč
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plednáíky a odlioriié sjeidy
o Mavebnl (moilelly a obrazy

stavitel-tv- l čenkého vMk-c- )

0 K rolové (tmou-- t rotil hi(orie
českých krojů )

7 iVlástnl oddělení kulturné- -
hinlorické může nám idedvéstt če
skou ženu (obraz činnosti českých
Žen statistika nesoucí se k otázce
ženské v českých zemích a pod)
8 Historicko - průmyslové (mi

strovské kusy cechovní řády mo

delly obrazy řemesel obrazy z je- -

icn niHiorie a pod)
9 Obchodní (obrazy tržišC sta- -
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jiných odděleních)
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17 Právní (obrazy sněmů obra-

zy z veřejného života statistika vo-

leb statistika soudní rozdělení po-

litické obrázky z roboty atd)
18 NálHiŽenské
10 Itůzná oddělení menší
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vítány budou nřípvky ku statistice
vany těla IHI- - liU se m án k
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le vzepře činku 100 liUrní lělkou
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zvlášť a oběma nalednou N4r
Jednota Sokolská měla by k cíli lo
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iiijicl jeluak údaje tělomernř výs
ku váhu objem hrudníku paže v

záloktl napjaté a skrčené dále vý

sledky měření sil pH čemž hleděli
ina k věku do II) 21 a 40 let a

zaměstnání měřených Měření ta
6 podnikají sokolove v Cechách na

ýstavu a od nás byli by zalisté ro- -

vněž zajímavým a cenntm materia- -

em Mimo to provésti by se dalo
ednotou snadno statistické sčítáni
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návštěvu a dobu cvi'ení ílenft i do- -

roštu složení a cvičení sboru cvičí-tebkéh- o

stáří cviceocfi počet ty
stoupení veřejných schůzí spolko--
kovych výborů i sborů jmění spol-
kové knihovnu smýšlení občanské

obyt v teto zemi znalost řečí atd
átka taká v čaa u iednotlivých sbo

rů by se při pra viti mohla a práce
Národního Výboru velice by neu
snadnila i v tom jako jiuých oborech
dybychom jen od teďka již praco

vali chtěli Totéž týče se i íinýcb
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Jisto již žfc mnohé vě?i na
národopisnou výstavu do Prahy by
choru oslati mohli Vím kolik
národů tolik individualit zrca
iMm individuality každé narinlnosti
jest právě lid Jako řeč lidu tak i

jeho duch jest ovládán a řízen zá-

kony jež tvoří příroda Že na du-ch- a

lidu působí také krajina jest
rovněž přirozeno protože příroda a
čloěk mají ae k eobě vůbec tak

jak učitel a žák Jinak dýše obyva-
tel roviny jinak obyvatel v cizích
krajích se octn&vši a jinak cílí ten
kdo touží a jinak ten kdo doufá
Prrto také jiný Život jet mezí námi
zde jiný ve vlasti staré K pozoro-
vání všelikých zvláštností mezi ná-

mi v této nové vlastí naší aázna-mů-m

a atatiskáro všelikého druhu
jest proto přfležito-- t dosti dobrá a
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Aeke práee z různfh ixlvětvl

nákresy sl I Víme sami o mhim

mnohých vzMcných předinleeh s

slitiilikách jel nachází se v rukou

rozličných jednotlivců upřímných
naAiiicŮ kteří již od nynéjks uzná

vajíce stuhy a dobrou vftli národní- -

bo výboru práci pozdější mu usnad

ní tím že již nyní sbírají n sbírky
řipravují A když tak mohou či

nili jednotlivci proč by nemohl i

celek jenž rtpresentuje se tolika a
tolika českými spolky z nichž ně-

kterých činnost jest náramně skrsv
iioucku Jak jinace by se tmk Ná
rodnímu Výboru pracovalo kdyby
půdu ku krásné této věci záslužné
nalezl připravenou a mohl rozesla-
li jen své dotazníky na určitá již
místa s tím blahým vědomím Že

takto odpovědi dostane se mu nejen
příznivých ale co možná přesných a

svědomitých
K lepšímu porozumění co bychom

na výstavu národopisnou do Prahy
otmu mouu uveunrne zde několik
příkladů Život našeho českého
ármeře poskytuje dosti zvláštností
pnsoo larmarenl a hospolařsm jest
zde na českých farmách jiný nežli v o

Cechách a proto byla by to práce zá- - C
sluíná kdyby některý aneb někteří
uvědomen cestí farmeh od nyněj-
ška již na podobných záznamech
rscovali a poznámky si cnli o

vsern co z vlastni zkušenosti vědíJ
že odchyluje se od spůsobu Iiomoo

dářdtví v Cechách a muselo by vzbu-

dili pozornost tamních kruhů Po-

něvadž nak celková notaba trt
lakových vyžadovali bude náležitého
UNpořadání bude mít Národní Vý-
bor když dáta a jeduollivé částé
materiálu se mu pošlou pak již snad-

nější práci My si
věc lak lid náš mohl by sbírali raa
frial a Národní Výbor by j- -j pořá
dal a k zadání do Prahy přispůso a
bil
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Každý čtenář zajisté ví že paní
Potter Palmerová jest předsedkyní
ženskébo spolku výstavního v Chi-

cago Postaveni toto jak čestné

tak rovně! i obtížné než skládáme

pevné naděje ve jmenovanou paní
která na poli tomto nám osobou
itesnámou není Budova tato bude

bet odporu střediskem celé výstav
dí činnosti v oboru žcnxkém V ní

odbývati se budou všechny aristo-

kratické schůzky jakož i zábavy
druhu jiného

usmrtír
l "li

PrJi pril PrUni-rov- i

Palácové toto obydlí zvané palá-
cem Potter Palměrové postaveno

jest průčelím k jezeru jižně od

lincolnského parku a bude vyžado-
vat! nákladu na 4750000 Staven

jest i kamene ve slohu středověké

tvrze Bodová obsahuje nádher-

ných 45 ložnic vedlé celého množ-

ství aváděcích pokojů

Sonoma County California obe-il- e

do výstavy zvláštnost svého

druha Má to býti napodobenina

gejterfl (zřídel) jedna a mnohých

přirozených zvíáitnosti onoho stá-

tu Model jest 32 ztop dlouhý
29 atop iiroký a 18 atop vysoký

Jeden t velikých chrlících parních

kotlat meta ti bude vedoucí zřídlo

do ohromní výiky Umělá světla
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V odpověď na tivučelné dotazy
od různých družstev stran nesmírně

přehnaných cen na výstavě i v mí
stě samém upravil major V

Marsh Kassot co odpověď na dotaz
ředitelílv uá-lluj(- cí zprávu z kan

celáře pro veřejná občerstvení:
ICmicdář tato má býti zbudována

loblíž světové výstavy a starali se
o pohodlí obecenstva a udíletí má

)kyny stran slušných a laciných
jytftv Jiný účel této kanceláře
est ten aby so vyvrátila ona do
mněnka ve které křičí se do světa o

nelidském vydírání cizincův kteří
následkem toho obávají se výstavy
se zúčastnili U siosne a lacino

ubytování 16000 návštěvníku jest
postaráno v části města nalézající
te mezi Korth Ave a 70 ulicí
Cena pokojů za den beze stravy:

Jednoduchý pokoj s postelí pro
ednu osobu l'ió
Dvojitý pokoj s dvěma postele

mi pro osobu #212 pro dvě osoby
$2 CO Dvojité pokoje s postelemi
dvě dvojité postele pro dvě osoby
350 — tytéž pro Iři osoby 41f

tytéž pro čtyry osoby f550 Údaje
tyto nesrovnávají se nijak a oněmi

přehnanými zprávsmi které terro-risoval- y

chtivé účastníky a vypo
čteny byly na škodu saiaó výstavy
světové Ceny udané jsou zajisté
lostí mírné Závod jeden vytiskl
pamflet o 10000 místech v Chicagu
pojednávaje kde bydleti lze za

podmínek velice levných Zmíně-

né ceny ovšem netýkají se prostran
ných hotelů třídy prvé ale všech
budov nově zřízených poblíž Jack- -

on parku
Na výstavišti samém bude lze

obsluhovat! denně od 50000 do
100000 anr počet hotelu a restau
rací se stálo množí

Nepřekonatelné
Tak nazývá každý právem Severo- -

w nrááktr nrrli )uliuluin Ii1v a

neuralgii neboť prášky tyto v kaž- -

dán případě mají účinek výtečný
Kdo trpí nervéuoslí a nervovými
ioIestroi hlavy a chce mlti lék do--

brý bez látek jedovatých nebo zdra- -

ví lidnému SkcKlných nechf koupí
Rul

Klany a neuralgii za 25 centů poštou
39ctů Proti zkpě Wrte fcmwy
yi7tty tro játra

český lékárník
Cn-la- r Hapids la
™

Sver&o JJalsfim pro pllcnt ntdu
Ay jest nejrotšfřenějším protože
nejlepsím Ukem v Amence

ť
r

obsahovali bude nový průmysl ná-- "J
rodními motivy a soukromé podniky 'L
vypoclěné na zisk (zvi podniky zá-- "

bavné hcsiirinké atd) O přípust-
nosti jejich ovšem nzhodne výkon-

ný výbor ale a předu platí liž zása-

da že hodili se musí i obsahem i

zevnější úpravou do rámce výstavy
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