
Pokrok ZApadu
Zajímavosti ohledné budoucího pod zástěrou razítkovou metamor

fosu
Pokrokáři

OdFrH Procjáiky

ideálu Skokáokově a zvlášť jeho
ševcovských kollegů Viděliť VÁNOONl DARTI

Nejmilejším nejznjímnvéjším a ncjtrvali-véjší- m

darem jest dobrá kniha V knihku-
pectví Pokroku Západu nalézají se mnohé
skvosty naší české literatury kteréž se ho-

dí výborné za dárky Yánocní a novoroční
Mezi jinými uvádíme následující:

štol nejryzejší lánky k vlasti české
jakožto výmluvný hlasatel alávy a
I ráv národa českého ohnivý obránce
jeho cti a života Nnéjs( nově dorů-

stající pokolení ve čteuářatvu českém
zvláště jest povinno váíitl si spisů
Trebízsklho Jko vlasteneckého evan-

gelia Čtenář historických novel a

Ottflv slovník Naučný nejdokona
lejšt a nejdůkladněji! encyklopedie
veškerých nauk Až dosud vyšlo 14

dflů jež vesměs k dostáni jsou v

knihkupectví Pokroku Západu a sice
buď nevázaně aneb v pnvodnf vazbě
Jeduotlivé svazky stoji 1600 mí 1700

při odebrání všech čtrnácti rvazku
dle omluvy třeba na splátky přene-

chají se po pěti dolarech

Letem českým světem Panorama
Cech Moravy a Slezska provázené
ítruSnýmt popisy 600 velkých obrazů
10x14 pal Ve dvou svazcích v původní
nádherné vazbě Cena 112 00

Obrázkové dějiny národa českého
od Rezka a Dulanskébo obsahujte!
uesČfslný počet vyobrateuf namnuie
snímků znamenitých maleb Brožíka

Hynaise a jiných mistrů českých Dí-

lo v každém ohledu velkolepé Cena
Í3 60

Obrázkové dějiny národa českého
malé zmenšené to vydáni předcháze-
jících obsahující též množství změn
šenýcb vyobrazení Vázané pouze
1100 Déjiny české měly by býtl v
každé české rodině bez výminky —

Chcete-- li aby dítky vaše měly úctu
k vám a k rodu z něhož pochází na-

učte je zoáti dějiny otců svých

Dějiny české v feěi Anglické (Story
of Bohemia) od Maurice nejnovějšf a
nejpůvndnějáí dějiny české v řeči an-

glické Vázané II 50 Neznají li dítky
vaie číst! dohře éesky tak aby si
mohly přečisti dějiny národa českého
v řeči otců svých kupte jim dějiny
česné v řeči anglické af seznají národ
z něhož pochází a naučí se jej ctili a
býti hrdými na to že jsou z rodu če
skébo

Sebrané spisy Václava Beneše Tře
bízského 16 svazků ve skvostné a ná-

kladné vazbě Literární historik proř
Schulz odporoučí spisy tyto následují
címl slovy: "Václav Beneš Třebízský
všude skvěje se jakožto nsliený apo--

Spi©3r pro
Chaloopka strýčka Torna se Čtyí

ma barevnými obrázky vázaná 83c

Mateři douška povídky a básničky
od Vilmy S ikolové vázaná 60c

Národní pohádky a báje od Josefu
Kalenskébo velký svazek v pěkné
vazbě pouze tl 00

Posledo! Mohykán v píkné vazbě
85 ceutů

Pozdravy z lesů a polf od Vilm
Sokolové vázaoá 60c

censu
Z Hospodáře

1 První skutečně cenu mající cen

sob t oboru hospodářství ve Spojených
Státech podniknut bjl v roce 180 o

sklizni c roku 1849 Příští census ho

spodářský bude podniknut ? červnu
1900 o sklizni z roku 1S99

2 Pfl dřívějším spisování bývaly
spisovány zprávy z několika farem na

jednom listu viak tentosráte bude
census každé farmy sepsán n jednom
listu sám o sobě a obsah nebude znám

nikomu neili spisovuteliím pod pří-- a

hou stojícím a úřadníkům doiýcného
oboru Při uveřejCování výsledků
nebudou uveřejňována žádná jména
nýbrž pouze jen výsledky

8 Assessoři kolektořt daní a vů

beo úřadnfci kteří mají s daněmi co

dělat nesmí býti ustanoveni spisová
teli censu aniž budou mítl přístup ku

správám sebraným
4 Ve Spojených Státech je více nei

6000000 farem plantáží renií hospo-

dářských renčí dobytkářských a za
brad zelinářských kteréž všechny k

účelům sepsání budou označeny co

£army"
6 Slovem "farma" vyroznmívá se

všechen pozemek vzdělávaný aneb dr
iený k účelům hospodářským pod jed
nou správou nechť si pozůstává z

Jednoho aneb více rozdílných lánu neb
kusu pohromadě aneb po různá leží

cích

6 Spisovatelé censu budou spisová
ti rozlohu i cenu každé farmy cenn

budov všech hospodářských i jiných
souhrnou cenu veškerých strojů pol
nich nářadí polního povozů postrojů
td

7 Dále budou spÍ3ovatf mnoho li

akrů kterého druhu obilí neb plodiu
bylo pěstováno mnoho li akrů se
vzdělává mnoho li akrů je nevzdělané

půdy a mnoho li se zavodfiuje

8 Spisovatelé budou spisovat! vei
kerou sklizen" v čemž zahrnuto jest
veškeré obilí bavlna kukuřice rýže
cukrová třtina cukrovka sorglium
lití ěiiok seno jetel divoké neb pré-

rijní traviny sklizená píce len kono

pě chmel peanuts tabák semena

ořechy tropické ovoce drobné ovoce
sadové ovoce stromky s rostliny ve

ikolkách a sklenících košťálová thi
na brambory sladké brambory s
váecboy zeleniny jak sallzeoé v za
brádce domácí tak i v zahradách pě
stovsné zelináři neb zahradníky ku

prodeji atd Slovem bulou spisován)
všechny plodiny ať vypěstované v

menším aneb větším množství

9 Spisovatel ptáti se bude po počtu
a ceně domácího zvířectva na farmě

kterýž se nalézal na každé farmě dut--1

června a ne dne toho kdy spisováni
dfti se bude Vše b de sepisováni
pod zvláštními rubrikami totiž každé
svláště koně hříbata mezci osli

krávy jalovice voli telata býci ovce
berani jehnata vepři kozy ce

(zahrnujíc I perličky) krocany busy
kachny včely atd

10 Též bude spisovstl množství a

cenu mléka smetany másla sýra
brosiuek syrobu cukru vajec vosku
sedu vlny vína moštu octa sušené-Déb- o

aneb vypařovaného ovoce pHjmtt
lesa od drůbeže a všech výrobků
oasa (hotovených s materiálu domá

tího v roce 1899

11 Jestli se kdo odstěhuje s farmy
po sklizni s r 1899 s před 1 červnem
1280 a zanechá sepsaný výkaz sklizně

výrobků té farmy za rok 1899 v mí
sta kde spisovateli bude dodán pak
ptává o výsledku Jebo sklizně ta ten

~nt nebude ztracena
12 Kdyby každý farmář Již nyní

aapoěai připravovat! pečlivě správu o
vness co studil a vy telil a co svrchu
asaačeno lest oro aolaovatela eunau

v červnu pak by ušetřil mnoho času

I0M I dotyčnému ůřadnlku s docílily
by as důkladnější a spolehlivější spri-

ty
1- - Dvacátá století započne prvního

ledna 1901 Proto nastávající census
bada poskytovat! budoucíma pokolení
Týkat stsvs a síly Spojených 8tátů
a práno noveno století Z té příčiny

každý měl ty brátl čilého podlin v

lasa aby budoucí census byl co nejdo
koaaleíšfm Jestli ksld farmář tH
ftavf dokonalou správu pak soubroý
vrweaes eeieoo nsroaa Dude dokoná

lje
- Domov a samostatnost
aMj iaJItlU al míU aakoapaiila poamka

t ouuua Polk Musocsi
varéri pmsIuWbo tiwnntmo aitnlNk'fco a
sfcjtfctfrtéfco kraja MacM anraéa alravé
na krátká roda praawaltt tMdbtka a
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všichni pokud ještě šero dovolo
valo černali se z papíru cos sku
tečně jako botu s významným ko
lem nápisem

A teď to šlo jako parou Po

zvánky pod rukama Skokánkový- -

ma jen jen kmitaly a v hlasitý ho

vor rozveselené družiny cvakalo

razítko jako kladívko sa podešev

Nejdříve vypraven kurýr s po-

zvánkami do L Po něm pečali
se rozbíhali i ostatní

(Dokonfianl bod)

Oddaná manželka

Jak saohránlla slvot svého mase

Jertey City UeighU JV J S kttlrva 1899

Dr Peter Fsbroey Chicago III

Ctěný panel — Můj manžel byl po

léta nemocen a ačkoliv býval někdy
silným mužem seslábl tolik že ne
mohl pracovali Zároveň" ztratil sluch

Byl zedníkem Utratili jsme mnoho

peněz s lékaři a za léky nebylo to
však nic plátno '
Jednoho dne odporučil ml náš sou-

sed jistébo lékaře i města New Yorku
Došla jsem k němu a vysvětlila mu

všecky příznaky nemoce mého manže

la neopomenouc ani nejmenáí podrob-
nosti Když jsem mu vše pověděla
potřás! hlavou a řekl: "Obávám se že

není žádné naděje pro nebo"
K smrti ustrašená spěchala jsem

domů co nejrychleji Nevěděla jsem
co jsem měla činiti v mém zoufalství
však vzpoměla jsom na jistou paní
bydlící v Č 100 Bleecker Str kteráž

prodávala jakýsi lék jenž mnobo lidi

již uzdravil Bylo to Vaáe Hoboko-Došl- a

jsem tudfž k ní a koupila jsem
láhev na rkoušku Počala jsem je
dávati mému muži který brzo upadl
v hluboký spánek Než využíval
první láhev pravil že jest mu mno-

hem lépe Užfval tedy stále až vy
potřeboval asi deset velkých láhví

Stav jebo lepšil se stále sluch se tnu
navrátil a nyní již opět mflie práčova-t- i

čímž vším povinován jest Vašemu
mocnému léku Dra Petra Iloboku

V úctě Vaše

pí Marie Sulcová
631 Germania Ave

Dra Petra Hoboko nelze koupitl v

lékárnách nýbrž u místních jednatelů
aneb pište přímo majiteli Adressujte:
Dr Peter Fahrney 112 —114 So Iloyne
Ave Cbicjro lil
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sas eess ss rovas ssno test mdio Jest
ZdmrmmJ 6afsse nabídka tato by vý-ts+- se

to mýdlo které by seatilo v ŠMaé
éaas radia cbybětL rychleji v trh sa
vedlo Pp obcatdafci s kluby by

Bsea mw saDrasy poaziu

Objednejte dnes u

TÍIO [iiíGtlDCO 09

českých mýdlaFů

SS CsmfkU Pmrk Ckict lil

Č2vaf fabchoaaO kaiky )a: Led

Boubeika zajisté dobře soudil
Že po razítku nastane záhy sháflka

Bylo to asi pět dni před nastává

jícím samostatným vystoupením
Biskupanské řemeslnická jednoty
k němuž se již dály vedením Sko

kánkovým náležitě přípravy v ho
stinci "U divoké kachny"
Mistři a zvláště Skokánek čeka-

li netrpělivě na vídeňskou zásylku
až posléze Skokánek vybral se o
sobně na poštu

'

"Tak tedy již to přišlo?" —

žasl Skokánek zpraven c k úřa
dem — 'a komu to bylo dodáno

prosím?"
"Nu panu Boubelkovi přece

jako předs
"Eh čerta víte čerta sníte

čertu rozumíte odlencoval si
Skokánek ne příliš delikátně a již
byl ze dvéří
Za malou chvilčičku pádil Sko- -

kánkfiv známý již pikolo k Bou
belkovi Však s jakou se vrátil?

"Pan mistr nejsou doma — '

vyřizoval sotva dechu popadaje
Skokánkovi

Marjánka učinila dle toho svoji

povionost
Však minulo sotva půl hodiny

již zase měřil nevinný poslíček
vzdálenost mezi Skokánkovými a

Boubelkovými

Opětně táž zpráva
Pochopitelným způsobem stou

pala netrpělivost Skokáokova ne-

boť tušil nedobrotu a je na bíle
dni že týž den se Boubelky ne
dočkali

Nazejtří sotva se rozednilo již
letěl kurýr opětně a opětně bez

výsledku
Bylo by zdlouhavé pro shovíva-

vého čtenáře i pro mne sledovati
onen nesčíslný počet bezvýsled
ných ces jich posléze se účastnili
i jednotliví mistři sami zvěděvše

jak věci se mají Boubeika zůstal

neviditelným a Marjánka neúnav-
nou Podotknu jen že tyto dny
zaváněla polévka Boubelkova při
pálenou zápražkou žo byla ale-spo- 3

pětkrát solena knedlíky při
pečeny — a to vše zavinily nepře
tržité návštěvy a doptávky po
zmizelém Boubelkovi jež Marján-
ku v kuchařském uměuf jejím tak
nesnesitelně vyrušovaly a pletly
Za takových okolností přiblíží

la se sobota před kýíenou zábavou
řemeslnické jednoty Biskupanské
Rozčilení netrpělivost a rozpaky
Skokánkovy dostoupily vrcholu
— mistra tsouDeiKy a razítka ni
kde a již se smrákalo

Skokánek ještě s několika svý
mi stoupenci rokuje nad kupou
pozváoek dosud nerozeslaných
kupa pikolových kollegů různých
řemesel čeká na roznášení patrně
aby věc šla rychle

V tom vrazil do jizby Drat vič
ka známý náš soused Boubelkův
"Darebák Šelma kuoštýř —

sípá Drstvička — on je domsl
Viděl jsem ze dvorka v jeho kum
bálku světlo Kouknu vidím

isKasi cercnmanska kota a kao a
nich? On ten "
"No nb bratře nezalkni se'

vpadl konejšivě Skokánek

když je doma dobrá Jdi k němu
sám když jsi jej viděL Ale bez
razítka nechoď!"
Dratvička více letěl nežli ŠeL

"Je tiitr tento —

"I je je" — přisvědčoval klíč
nflr Boubelkův —"hned tu bude I"
A skutečně Boubeika pln úamě

vu zjevil se ve dvéřích
"Co bychom rádi? To je sháfi- -

ka jsko byste mne kandidovali
do říšské rady"
"A byl jsté doros?"

"Bodejť byl nebyli"
"A kudy jste šel?"
"I lagramente co je vám do to-

ho? Humny Ale co vlastně
chcete?"
"Pane mistře Boubelko máte

prý naše razítko co nám"
Mám mám proč to neřeknete

hned? Tuhle je sni jsem ho ne
rozdělal Co je mi do toho Když
mi to přinesli '
Drstvička již natahoval ruko po

drahocenném balíčka
"I kakrabelte" — utrhl Bou

beika — "ale kde máte pětkn a

osmačtyřicet krejcaru? Mám já ty
hlouposti vyplácet ? He ř

"k ar a m

urstvicsa rozpačité sennsi ve
své peněžence žádanou sumo a
tiskna drahý skvost tak vytoužený
k srdci vrazil mezi nedočkavé

soudruhy
"Sláva!"

sláva!" Skokánek

si po dlouhém čase zakokrhal
A teď razit a roznášet kluci af

jste jako na drátkách viak vás
klekánice nechytne —- poroočel
Skokánek potiskuje v pololerv

prvím pozvánka
Ciryry kýlaao taz£ia eípo--

(Pokrajováni)

"Marjánko dcero — říkával
Boubeika — až se to zatočí jsme
milionáři oba dva Stakva to

koupím od pana hraběte který
beztoho neví kde by dělal uové

dluhy tamhle tu homoli vystaví
me si tam poradnou chalupu a

hned vedle kovárnu na věčná kola

Ty holka dostaneš jinačího kabr-fiák- a

než je ušfiupaný Skokánek
Mlč nefňukej mi bude se to točití
musí se to točití Jinší věci se vy- -

najdou lidským důmyslem Mar

jánko dcero— kdyby takhle dnes
ka vstal tvůj prapradědeček no

ten by koukal ku příkladu na naši
lokálku ten by se křižovali A což

balóny elektrika telefony tele-

grafy a tak dále Kryndáčku
proč by se to nemohlo točit? Ale

pak je také síle páry odzvoněno
Koní též nebude i velocipédy do

dělají Už to vidím všady ko
la kola kola s firmou Josefa Bou

bělky a za tebou budou hrabata
se fantit Ne strakatí Skokán-ci- "

Při těchto a podobných řečech

jezdila Boubelkova čepička od
ucha k uchu a sebevědomý úsměv
zaokrouhlil jeho tvář i bez toho
nad potřebu kulovatou
Zatím braly se záležitosti

jednoty rychlým tem

pem ku předu Průběhem tého- -

dne byla již i příští zábava zosno
vána pozvánky natištěny a čekalo
se jenom oa razítko kteréž' díky
ostrovtipu R Kwackla a synův
nedalo na sebe dlouho čekati
Z nenadání došla na Biskupan-sko- u

poštu záiylka znící Ře-

meslnické jednotě Biskupanské
Poštmistr nemaje tušení o převra-
tech jaké se udály ve středu na-

stávající jednoty po L ské pa-

rádě odeslal balík mistru Bou bel
kovi jako nastávajícímu předse-
dovi a takto Člověku nejvíce
oprávněnému zásilku vyzvednout!
Poštovní poslíček Biskupanský

jménem Majdalena a jak se všeo-

becně říkalo Manda málem však

nevyletěl i s dobírkou ze dvéří

počestné rodiny mistra Boubelky
jak se tento rozčertil Jako blesk
však v tomto okamžiku kmitl mu
mozkem nápad —

"A tohle že nám posílají z

Vídně — konejšil přijímaje zásil-
ku udiveného poslíčka — a hned

vyplatit ne-- li Mandičko? Tak tu

jest pět zlatých a jakési krejcary

Mistr Boubeika nedočkavými
prsty roztrhl obal a z pěkného
pouzdra vytáhl kaučukové razítko
na němž se skvěla v plné nepo
skvrněné kráse odhlasovaná a

osudná bota s krátkou tučnou ho
lení
Mistr hněvem zrudl vida nená

viděný symbol před sebou

"Já vána tu botu vyleštím u

smolena počkejte ' zaječel
Boubeika — "naleštím af se vám
v očích zajiskří
cyio viatti ze v nlave léno u- -

zrává divný záměr kdyZ Šibalský
mi svými očky pozoroval tučné
modré obrysy nevinné boty kte
rou zkusmo sí otiskl na hlazené

prkénko
Zavřel pečlivě troje dvéře své

laboratoře dvě okénka vedoucí
ns náves zastřel rudými záslooks
mi a sevřev rszftko do stolařského
svěráku chopil se jemného dláta
A teď již nevypadal mistr Boubei
ka jako pekař ale spíi jako po
fouchlý penězoksz Necbopil se
dláta aby snad razítko zkazil v

hněvu svém Nikoli Hluboce
skloněn pod prscí tvou a mistruje
ji občas znaleckým okem rýsoval
s Fkrábal mistr Boubeika drahnou
dobu a čelo jebo se tím více vyja
snovalo

Konečné byl notov a zJálo se
ze je náležitě spokojen Prohlí-

žeje nynější otisk zmušenébo rs--

z'tka vybuchl v nevázaný smích

Vyhlsdiv opatrně potištěné prkéo
ká hoblíkem uložil restaurované
razítko do pouzdra zabalil a zavá
zal jsko dřív ze se zdál balíček

neporušen
Tím také skončena mistrovs

klausura Zotvírav opětně dvéře
rozkřikl se po Marjánce jel urnou
čená přiběhla z kuchyně

Děvče dej dobrý pozor co ti

povím' — spustil válni Boubel
ka ie se Marjánka al lekla —

Pro Žádného asi pro císře nej
sem do soboty do večera doma
Rozumělas? Ani pro císaře poví
dám I Jíst budu viak vO kde O
ostatní se nestarej a kdyby lidls

padala"
Marjánce zůstala ústa dokořán

když saistr Cou bělka po tito ía-stn- kd

virým krckeca sa x±n£l

Spisy Nerudovy Tylovy SěUé Jiráskovv Klicperovy fimllovakého s
jiné uvedeny Jsou v seznamu Uploý seznam knihkupectví Pokroku Z4padn
zašle se ochotné na požádání

Objednávky zašlete aneb o seznam knih al pište na:

pokrok JZdpadu fimaha Jfiebr

uuimu mciava uetiestt ireDisKino
musí se stáli a zůstat! upřímným ía
všelikých proměn kolem nás neohrože-

ným věrným Čechem " _ Celou tuto
velkou sbírku ve vazbě skutečně nád-

herné posky tneme za $1600 za dolar
svazek

Velký Čech život působení a vý-

znam Palackého otce národa Velké
hojné {Ilustrované a nákladné dílo ve
skvostné vazbě 13 60

Sulonnní bibllotbeka podává vesměa
skvosty písemnictví českého i poesie
české Máme svazky nevázané i v
nádherné vazbě a velmi vzhledné a
příležité co ditry Pište si o seznam
knih abyste si vybrali mohli

Kabinetnf knihovna sbírka výbor
ných spisů veršem i prosou Ceny
jednotlivých avazků vázaných neb
nevázHnýcb nalézají se v sem umu
knih knihkupectví Pokroku Západu

Cesta kolem světa od J Kořenské-h- o

s npiičetnýml původními vyobraze-
ními Dva velké ďly v původní vazbě
oba duhiomady 10 00

Babička od Boženy Němcové v

pěkné vazbě 91 00

Večerní písně od Ilílka pěkně
illusirované a ve skvostné vazbět3 00

Vnučka fitrářova hlitorlcký román
z dob utrpení n4rda Českého vt
skvostné vazbě $1 25

V zajetí Armidy Kíyž jme táhli
na Paříž Od Pavla AlmVnho lilu-strov-

ané

v pěkné vazbě 11 60

Ze světa lesních samot román od
Klostermanna v krásné vazbě 1160

mláua3ž
R ibltison Crnsoe dobrodružné pří-

běhy jinocha na pustém nmirově
88 obrázky pěkně vázaná tl 60
Stopař lesů amerických vázaná

85 centů

Svimobijce povídka pro dospělejší
mládež se čtyřmi pěkuýml obrázky
cena 1100

Zlaté květy obrázky a čtení pro
átlé mládí skvostně vázaná 80 ceotů

dárefck

not oimMi tltS m tmttu tS mši

oijtdndocě pHoima bjtL

Nejlepší vánoční

'Blíží se vánoce a každý pomýšlí na to Jak
by nejlépe potéšil své milé a drahé něja-
kým dárkem Pro ty rodiny České r kte-
rýchž se pěstuje zpér a hra na piano
máme néco co budou moci nonžítt es
vítaný dárek a sice:

SBÍRKU PÍSUÍ NÁRODNÍCH

A VLASTENECKÝCH

Jest to sbírka nápévfi upravena částečné
v slohu lehkém čitstečné téžším pro
pro piano neb organ na dvé ruce '

SBÍRKA
tato je o 64 stranách velkosti io#
pfi 7 palcích Šířky a obsahuje 98 písní

národních a vlasteneckých a bude dojista veleví-tano- u

v každé rodině kde Český zpiv se pěstuje Jsme
jiiti 2e přicházíme tímto dílem vstříc všeobecnému přání
všecb milovníku hudby a českého zpěvu a to tím spíše je-
likož cena téže jest velice mírná v dosabn ksIJého Stojíť
noty samotné v pěkné úbledoé a trvsnlivé plátěné vazbé
pouze f 125 a se zpěvníčkem obsahujícím text všecb
těchto písní rovněž v plátně vázaném pouze #150 Mezi
písněmi kteréž sbírka obsahuje jsou: Hej Slované Kde
domov můj Tážete se proč jsem Slovan Žežulinka
PTicbásím přímo t Moravy Těšme se blahou nadějí V
Cechách Um já jsem zrozeos Zasviť mi ty slunko zlaté

'

Vystavím si skrovnou chaloupku Má slátá Mařenko
Písně dcery ducha mého My jsme hoši od Šumavy Není
muže nad kováře Kde můj je kraj Nad Berounkou pod
Tetfnem a vůbec nejoblíbeněji! písně národní a vlaste-
necké : t : : 1 i

PUpomUdmu pomomt I4 ctna
oUk doArontady $160 Cena misi

ZasCejte objednávky pod adresou:

rcnrcn cípae c2iia nz3
kai a jtaa m

Lj-- i


