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mdle ovšem pouť jen prospěch
nám přinéMÍ a protesty ty juni
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šetřili pouze jen prospěchu jejitli
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prospěchu jest jiným na ujmu
Není však také nijaké příčiny
proč by tak Činiti mel ba spíše
máme veškeru příčinu měřili zemím evropským stejnou nitrou
V první řade jest tu Německo
kteréž protestuje nejhlučněji a zaslouží dojista nejmenších od nás
ohledů Jest to to samé Nčmocka
kteréž druhdy za Hismarka všemožným spusobem obmezilo vý-

voz dobytka vepřového podzámin-kouŽejetrichinovitým ačkoliv to
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nežli mohli jsme na výstavě ko
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opatření Sotva však pozbyl zákon McKinleyho platnosti obnovena byla dřívější opatření ba
přiostřena a rozšířena ještě na i
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dobách přijala
všeliká opatření proti různým
předmětům vývozu našeho jež až
Ještě
posud v platnosti jsou
menší příčinu k stížnosti má Rakousko od něhož kupujeme 5 neb
více krátě tolik nežli co mu prodáváme Totéž platí o Iirazilii a
jiných státech jiho- - a středoame-rickýc- h
tak že jejich protesty a
míchání se do našich vnitřních záležitostí jsou pravou impertiv
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obtíží zříditi výstavku české práce české dovednosti a českého
průmyslu což muselo by býti nejen ku prospěchu vystavovatelů
nýbrž ku cti všem nám co Ce
Něco takového podnik- chům
noutt ve výstavě kolům bické bylo
Měli jsme
téměř nemožností
tam sice jednotlivé české vystavovatele však ti se ztráceli mezi
ostatními splývajíce s nimi jako
kapka vody v moři aniž by tu důrazněji dosvědčiti mohli že co
ukazují jest výrobek český Jinak
bude ve výstavě omaŽské
Dle
dostalo
se
jehož
výboru
ujištění
jenž záležitost tuto vyšetřoval
mohlo by se v některé z výstavních budov nabyti místa pro
zvláštní výstavku českou byť by
sestávala z výrobků neb předmětů
různých oborů Jelikož by hlavní
věcí při snaze o zřízení výstavky
takové bylo získati vystavovatele
a vyžadovalo by jen skrovných
neb žádných výloh se strany výboru neb tělesa jemuž by péče o
to svěřena byla musí býti patrným
každému že docílení takového zastoupení na výstavišti jest nejen
možným nýbrž pravdě velice podobným
My máme za to Že by se dojista dali získati někteří větší průmyslníci čeští v této zemi aby se
zúčastnili výstavky takové v českém oddělení a m pochybujeme
ani v ncjmenSím že by se dali zí- -
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jakému podniku jinému
že spolky ve svých schůzích a
zástupci jejich v budoucím svém
shromáždění pro tuto cestu se
rozhodnou a jí bezodkladně na
kročí
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pronesli náhled svůj
sbírání na pomník Karla Jonáše
"M tuksly" jej na padrť
Tak
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neduhy vnitřní rychle
vyléčí
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Pain Iíillcr

enl lomu neb onomu naliKhlému
redaktoru ke nezamlouvá rozkfikováno jist hned tik kilo ví jaký
zločin
kdo by osmělil le jej
ronésti prsnéřovAn ihned to lotr
Trrorísm lenlo prováilřn jesl m
idí kletí k lomu věru nejmmlího
koníka ho
nejli plím do
iráv mají
kteří sami rádi plí loručiním ji Co jest
učinil pro jiné
každé plili žitosti svoluxly se domůže učinili pro vás
volávají zapomínajíce vlak le
Pamatujte { ji st pouze jeden
"svobody kdohoilen svobtnlu zná
t
Odi pít te jiný
r
vážiti kaZdou"
Na prodej ve vSech lékárnách
Hylí bychom čilou věc minuli 10
23c a 50c láhev
z povíimnutl lak jako jsme po
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minuli projev onoho dopisovatele kilyby nebyl se onen časopis
též na nás m osopil
Takto ale
nuceni jsme dáli mu na stoumě
nou Že posud jeho ci nsiiru neu
znáváme 1 na jfho úsudku nám ani
Pokrok Zá- ni jinenšího nezáleží
iadti slouží české veřejnosti a té
est zotlpověden a dopřeje ochotně
místa k slušnému projednávání
otázek jakýchkolivěk byť í s nimi
nesouhlasil
Onen ohlas nízké duše zní ná
sledovně!
"Jsou České časopisy které
svým pánům 'příznivcům' uveřejní
sebe větší slátani
iez poznámky
nu
Jedná-l- i se o pošpinění ně- akého jiného redaktora učiní to

Novinářství

tako-

dlouhé budoucnosti
Hoví jedině vyvrhelům kteří rádi viděli by každého slušného
Člověka v tomtéž blátě v němž
sami se válejí a počet těchto odporných rozšklebených stvůr se
menší neustále
Nalézají sice dosud útulku v kindergarten českého
Pulitzera ale Pulitzer rovněž jim
ukáže dvéře aŽ sezná Že mu kazí
byznyz" — Překvapuje nás že
také "Pokrok Západu" popřál
místa jednomu bratru z cechu a
sice ku otření se o Karla Jonáše
Jest nám známo že redaktor Jonáš
a redaktor Rosicky neměli se právě
rádi ale nepřátelství lidí vzdělaných nemá jiti za hrob a my doufáme že nešlo ani v tomto případě
Dopisovatel" Pokroku v dlouhém

pojednání" ulevujc si následovně:
(Tu následuje výňatek z onoho

dopisu načež N Y L pokračují:)
"Nejdříve otázali bychom se
pana dopisovatele zdali existoval
v nČktcrém národě člověk jemuž
veškeren lid byl by díky zavázán
Vždyť ti nejšlechetnější dva muži
starých dob — Kristus a Sokrates
— byli popraveni
Měli tedy ne- všem lidem
nezavděčili
sc
přátely
Nemusíme však jiti pro příklady
do dávných věků Máme jich dosti
z časů novějších a v této naší vlasti Washington má dnes pomník
témČř v každém větším městě
A přece jest historickou
Unie

Indianapolis Ind zemřela ve středu ve stáíí 65 roků paní
Nancy E Clemová kteráž pro
dvojnásobnou vraždu roku 1868
spáchanou pětkráte před soudem
se nalézala dvakráte k smrti od
souzena byla a konečně násled
skutečností že tentýž Washington
kem chyby v žalobě trestu ušla
neustále musil zápasiti s dobrou
Před smrti prohlásila že byla zlo třetinou
národa a ku konci své
činu onoho úplně nevinnou
druhé lhůty byl nenáviděn více než
polovinou — Vrah slavného Lin
Valicl muloví vřily vůdcové náro colna při seskoku na jeviště pro
dů generálové a vojíni vftichnl sho- nesl slova: "Sic
semper tyrannis"
dují m ve výroku že Člověk není li tě
Lincoln
(Tak
vždycky
tyranům)
lennř Bílen má i duševní Rchopnost ví
nenáviděn
dobrou
smrtelně
byl
ce méně slabou Co jřHt příjeTinřJSÍ
nežli potkati zdravého muže neb ženu třetinou národa na severu a celým
plné života a nfly vždy k příjemnému téměř jihem
Vzpomíná toho
pozdravu ocliotué a plné sympatie a někdo dnes? Staví mu pouze redobré vůle?
Jest snad
publikáni pomníky?
Modrý muž nebo žena jeat avýtn veškeren lid zavázán
díky Morsovi
druhům nebo družkám co je svit slu
u vchodu do
neěnl rostlinám v naSIch zahradách jehož pomník stojf
z
za
ul
73
On zplozuje prekráitné květiny vieho Central parku
Co záduměivá mysl potřebuje objevení síly elektrické?
druhu
Vždyť
a slabá i nepravidelná elektřina zaviřSuje dnes nedostatek
jest jarost
konstituce potřebuje léčení dra Petra zaměstnání a bídu v mnohých příMobokem starým osvědčeným lékem bytcích Tak má se to asi se všemi
Nepřetržitá řada úspěchů jest zazna velikány světa Záleží jedině na
oienána u tohoto léku při hojení krev
tom zda prokázali nejvíce donich a tělesních chorob O bližií po na
Může
bra
ncjvětSímu množství
drobnosti ailreitijte si: Dr P Fabr
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"Slavie" byla po několik rokft
lilinýni českým časopisem vo
Spojených Státech Kdo X lelidej
Sích
přistěhovalců potřeboval
rady obrátil sc na "Slavii" — a
Nám
rady potřeboval každý
mladším nesnadno jest se vmyshti
do těch poměrů Známe je pouzo
z vypravování
Tenkráte byl zavázán díky "Slavii" a tedy redak
toru Jonášovi veškeren lid český
v Americe
Pozdější přistěhovalci
přicházeli a přicházejí do této
země jako domů mezi vlastní lid
a že

národnost Česká zde nevyhy-

nula za to má zásluhu první český
Časopis který sc udržel a redaktor
leho
NejvětŠÍ však zásluhu získal si
Jonáš svými spisy Z těch čerpali
poučení všichni Češi bez rozdílu
politických stran a náboženství)
těmi poučen byl veškeren český
id o poměrech a řeči této země
Nevili dopisovatel "o Žádných ne
ocenitelných zásluhách o veškerý
lid
tu měl se
svojí nevědomostí zůstali doma a
a neodívali ji rouchem zlomyslno
sti a pak na veřejnost vystavili
Ovšem záleží na tom co kdo
za zásluhy považuje Lidé druhu
dopisovatelova snad by považo
vali za zásluhu jedině to kdyby
jim někdo v "saloně" otevřel volný
účet a každodenně je probudil k
plným mísám
Takových stvůr
více
na
ale
je
jak
počátku jsme
uvedli ubývá jich stále Ty neu
škodí ani Karlu Jonášovi ani komukoli jinému"
česko-americk-
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