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Třchlo nřkolik receptu atařl aby
akavý řtenář ráitm se přesvědčil
le vlastně novinaření Jest veo velice
ehoučká tak lehoučká Že moje
maličkost na přiklad jest ráda že —

nu te le jej zbavila J

Pro národophnoa ?stafa t
Pri

V předposlední schflzi chicagské
ho výboru pro Národopisnou výstavu
v Praze podával tajemník p Hpévák

zprávo o cestě své do Omahy a do
san řranciska V Kalifornii navští-

vil bratry Kcrbely kteří slíbili Že

oddělení americké na Národopisné

výstavé v Praze budou hmotně pod-

porovat! a že se též vjstav súčastnf

an'i tajemníkovi ae líbila velice

edna místnost ve vinárně bratří
Korbelu hlazeným dřevem vykládá
ná a tito jsou ochotni zaříditi podob
nou místnost na výstavé v Praze
Dán návrh aby bratří Korbelové byli
požádáni by poskytli potřebné dřevo
na tuto stavba Pavilon postavený

hlazeného kalifornského dřeva

které vyniká zvláštní červenou bar-

vou sloužil by Čechům americkým
ku cti

Tajemník navrhnul aby dohled na
americké oddélení svěřen americké-

mu konsulu v Praze p Karlovi a p
iaurovi který se před rokem z Ka- -

ífornio do Prahy přesídlil Oba tito

pánové by zdarma pečovali o české

americké oddělení po dobu výstavy
Návrh tento byl odkázán do příští
schfize k vyřízení
V Omaze navštívil pan Spěvák p

fCarla Urauera který upozornil ta--
emnfka na lednu českou osada v

'exasu která chce na výstavě vy sta

viti bavlnu stroje na zpracování ba-

vlny a černošskou rodinu která
mluví pouze česky anglicky nezná

ani slova

Předseda navrhnul aby bylo do_

psáno p IJrauerovi by podrobnější
zprávy o této texasské osadě podal
Na to byl čten dopia p Výlečka t
Detroit v kterém se výstavnímu vý
boru oznamujeme jeden český mladík

z Detroit chce vystavili a prodávoti
v Národopisné výstavě některé indi

ánské předměty Bylo usneseno odo-psa- li

na tento dopis aby mladík pod-

niknul tuto výstavu na vlastní

útraty
Na návrh předsedy bylo usneseno

aby nabídka p Oačkovského na a- -
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mm ftolrn byl do státního a
r IKxft byl znovDivoln a rárovrA
zvolen předsedou senátu V roce
IMi zvolen byl předsedou renubli
kánkó státní konvence a zvolen žá
rové A pro nastávajíc! kampaň tJed
seilo'1 státního ústředního výboru
V r J8H8 zvolen byl místo gaverné
rem Nebrasky a co taký byl předse
iou v pověstném společném zase
dání v roce 1891 kdy uóinín byl
pusus puuioci poujuuu

"

vypociian
lístek kterýž poctivé zvolen byl
Nabízené mu znovunavržení za

odmítnul a do kongre-s- a

zvolen byl vetfiinou více jak 3000
hlasu
Muž kterýž takovouto minulost

za sebou má aniž by jedinkráte
jakékoliv obvinéní z nepoctivosti
proti norou vzneseno bylo jest zaji-
sté tím pravým kterýž by do kong- -

resu zvolen býti mel neboř na tako- -
i

laítefi" „TA"?'6
de Proto také doufáme DevnA ža
nebude v třetím distriktu krajana
kterýž by při listopadové volbě hla
su vého pro Meiklejohna za poslán
c do kongresu neodevzdal

Iwdonnuké zastupitelstvo rozpv
Stěno Jak znáno nový president

republiky francouzské sahá velmi

často k drobným policejním pro-

středkům jimž se Grévy i Carnot

rádi vyhýbali Obecní zastupitelstvo
toulousské v nénuž mají radikálové
a socialisté většinu pořádalo minu

lé neděle na radnici hostinu jakousi

při níž proneseny též ostré řeči pro-

ti nynějšímu ministerstvu francouz-

skému proti juho výminečným zá-

konům proti panu Kazimíru Perie-ro- vi

atd Hned v pondělí na to do-

šly do Toulounu dekrety z Paříže

jimiž se obecní zastupitelstvo taměj-

ší rozpouští místo ného zvláštní

komisi správa města se svěřuje a

prefekt kraje toho Cohn s trestu do

malého nudného Montbrisonu pře

araje Tento krok vlády způsobil
v Toulonu veliké rozčilení a orgán
dosavadní městské rady "Dépéobe"
hrozí panu Kazimíru Perierovi její
obviňuje že jest náhončím Rotshil

dovým a orleanistíckého pretenden
ta že nové záslupitelstvo jež bude

ještó do dvou měslcftv ▼ Toulounu
zvoleno bude ještě oppoaičnéjší a
že prý potom nástupci dosavádního

prefekta řádně zatopí Mažeme na'
clili se tedy v tomto středisku ohni

vých Provencál&v heskýoh ještě
konfliktu bouří
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podobně činným jako v ané-v- ně

činném byl Meiklejohn i y

cích výborových Zasedal ve vý- -

penaijním a ve výboru na veřej
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Imohou naléetí lepňího přítele nad

So což neHcíalnčkráte dokázal

řJakožto řečník vyHtoupil Meikle-h- n

v kongresu často a vždy fed
éftila e neobyoejnó pozornosti

Tvém zasedání súčastnil ae de-%- }Jo

veřejném tisku a snažil se

rt Žáloucí opravy vzhledem k

laku a rozšiřování veřejných tisko-ta- ft

a dokumentft Mimo toho mlu-- )

ta prospěch zvýšení mzdy sazecQ

11 od hodiny pracovali tak aby
"Jati si mohli tolik jako ti kteří

zaváli od kuau a vabeo snažil se

oprav Jal oajto ku proapí- -
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nýth anb jiných líslft vykrojí a a

nho řát travnatá abychom tak dA

li tte řsské se vyikob# americké

přiikulm a připrali I sloupne se vla

stní kfiliíka Pak dá se to do vody
frází přidá kousek nahoru a dolu

vyllaSí e do toho 4ťava jiného jrité
mozku aby celek vypadal pflvodné- -

ji Tak rozseká se na drobno po
dobny článek jiného listu přidá se

koření sprostoty jeli třeba i kousek

nati dvojsrnyslu ]'ak položí se

elaborát na "kotlík" dá na knthan
"forem" nechá se to tlaciti až to

zaínó vonřt Vrazí se to do lisu

dobře rozmíchá a nádivka i omáč-

kou ve spflsobé článku odborného

jest hotová Svřt — užái avét čili

čtenářstvo žasné nad odbornou zna

lostí novináře jenž musí rozumtt

nejen chuti a vk"su svého literátstva
ale i spekulacím bursovním počasí
politice dobytku diplomacii eviop- -

aké záležitostem člnsko-japanský- m

otázce české — třeba po leta z vlasti

J vs vinni j u aaav

ckého rftznfm výstavám otázce

délnické vřem záležitostem sociál

Díra pokrok ft prQmyslfi pracím

kongresu třeba těchto vfibeo nebylo
— státním místním a jiným potře
bám lidu

Jaká hlava co vše as v ní I A

přee děje se věc jaksi dle receptu
snáze nežli si myslíte Viz jak
tvoří se Článek politický na příklad
v listu demokratickém:

Vyper politického soupeře z jedné

vody na čisto svař to a několika

hořkými mandlemi razných lží ve

špinavém mléce podezření a nech

pak vychladnout! u vysvětlování po
vinnosti občanských Otři se n ty

již náleží k druhé straně politické
až krev ae jim spění a dej do toho

trochu vlasteneckého pppře přidej
několik statistických dát třeba ne

pravých osol překrucováním vlast

nfbo stavu věcí a dobře rozmíchej

Vymaž veškeré ctností svého protiv-
níka dej takto upravenou tasemnici

o pal druhého sloupce na redakční

stránku listu pozorně vyvoliv si

titul jenž "táhne" a vyklop na mísu

čtenářstvu Máli toto dobrý žalu

dek ztráví taký a podobný nemysl

kterýž v době politiky zvláště se je
ví Inu člověk by puk 1

A jak se dělají sensace?

Vykuchej kachnu a očist? ji aby

nebyla tak hned k poznání Vlož

do pera hodné inkoustu abyV nemu-

sel často namáčet Pořádnou lež

pikni vyipekuj a polaj JI omáčkou
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at # falaJnMtf f (' hk b hi le
# tyttnpovat rfl!4f ptítv4 a

vl-k-

btiny tjkijfrl rlt4nf
vftty hn loi píwp4ny vl fy H
dřilfti i44tuKm kťli M #rfy

V daUlrn jd4l nin4mio by by to

ip4no do Prahy o nrťUý týmíř
řnl-- ti Prafký vfhor i'll ynrf
límn plid a pftďřy# výtay jen!
fzdán mni přítomné iátap4 K

v61i agitit ba I tíítíno 6fK pl-ká- ďl

povibuziilbdili k cdfláit( vý

tvvy
!SUrcí listiny budou rozdány

á- -

siuicam al v přlítí hfti ntljť
Iřtv budou navštíveni ještě celní

s lrjil krajané se fádmtl aby při--

pli většími částkami na fond vý

atavní jk to učinili již pp Ang

íleringeř vydavstel Hvornostl Fr
Novák Ppěvák a Clauseníus kteří

lali na obeslání výstavy pu $100

Hle přispěli pp Jos Kostner $50

i W Kadlec Fr Zajíček Národní
tiskárna po #25 pí lilahníková $10

Cmtint ti Svátk #2 Obnosy ty a

iítřnv snahou io Kohaře a Soěváka
4 a a

Výbor na vyšetření záležitosti po
řádání alba doporučil uspořádání
tt II Vt l v

oymu aio o potí ouneienicn: a ve-

řejné památné budovy a místa b)
promyslové závody v) písemnictví

d) spolky e) zajímavosti Alba ob
sáhovala by fotografickou část
oznámkovou za kterou by si každý
musel zaplatit Výbor odporučoval

pro uspořádání práce té zvláštní vý
bor a člověka který by na procenta
sbíral oznámky

Zpráva přijata a na výbor zvoleni:

Ilev Vaněk Holub a právník Gerin- -

ger Dne 15 t m vypršel konkurs

pro architekty na zadání piána leó

došel pouze jediný od p Krčila kte--

rťr Kvl Jiřiint Ta in tilAn na ruMínťř

pavilon 65x50 Náklad na týž byl

by asi $5000 leč ježto vnitřní zař!

zení bude nepochybně získáno zdar-

ma stála prý by stavba o třetinu
méně Plán byl přijat a bude a pů

dorysem a ostatními rozpočty poslán
do Prahy Vyobrazení planu má být
dodáno časopisam Veškeré před

měty které mají být poslány na vý

stavu musí být v rukou chicagského

výboru do 15 ledna J B Pecka

přijat do výboru sekce 3 pro prů-

mysl a práci načež schaze skončena

Perekure Hlsasamlo J)r Haas
poslanec francouzské strany v Elsas-k- u

na říšském sněmu německém

poslal syna svého na vojenskou ško-

lu francouzskou (St Cyr v Paříži) a
syn ten přijal tam potom občanství
francouzské Německé listy na dr
Haase zle za to láteřily a žád ily aby
se zřekl říšského mandátu poslanec
kého Avšak mstivost Prusa na-

lezla přece zbraně proti němu Dr
Haaa byl nyní nařízením pruského
niinislerslva zbaven svého učitelské-
ho místa na metské škole pro poro
dní babičky i svého členství v
metské zkušební komixi pro lékaře

Při kováni koně pošinul jsem se v

lešti Pak užil Isem olej sv Jakuba
a v několika dnech jsem sn pozdra--

i a tl Li íl_„Tif:ll- - T_j
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