
Pokrok Západu8
Arcfaibald Forbes v Paříž! za dobyAž teprve dnes všimla si více téVzkříšení

korunnýbídy závidějíc j( ty děti zdravím

kypícíNspsala Lea Ostrovská Neiastétléi ixiulceiO zemřelém nedávno slavném

álečném zpravodaji Archibaldu"Zde jest přidpis milostivá

paní pošlete do lékárny a dávejte
Velikonoční týden nastával jak

orbesovi vypravuje Angl slečnaIr 1tál 9
'

laj

děťátku pilně každou hodinu dvě smutné to budou svátky v ovzduší

jež rdousilo život MiládČin! Crawfordova pařížská dopisova

AS o nuhá nnlPHtl i ejuni tak prudkými mobou přece Jan

na nervy ibuubně pflobitl Tu tvláítě pUti o

INIílJIl ALGIftelka "Daily News následující:Venku všude omládlá příroda
Forbes měl svým časopisem ulo

jásá novým životem I ten po-

slední keříček v zahradě dech jara
již probudil jenom sem zdálo se

ženo aby vylíčil boje t komunar-

dy ale nebylo mu možno dostat
se do Paříže Ve své tísni žádal

která? na celý systém pAsríbl

ST JAK0B'S OEL
že nechce zavanouti uzdravující

mrs Crawfordovou o radu Byla
v přátelských stycích s Thiersem

vánek aby té malé trpitelce při-

nesl osvěžení a zabarvil její zbled- -

plné lžice"
'Auo pane doktore''

"Upozorňuji vás že budete mít

potíže s podáváním léku holčička

je apatická ale vy už najdete ně-

jaký prostředek aby užívala Zá-

visí na tom všechnol Ostatně
zůstává při starých nařízeních a

kdybyste pozorovala jakoukoliv
změnu račte pro mne ihned po-

slat"
Po těchto slovech lékař se vzdá-

lil
Paní Blažena Fiedlerová osa

jenž jí dokonce dovolil aby každéou tvářinku Na Bílou sobotu lont účinným a rychlým Wřivým prostředkem proti ní

TM nervy zastavuje bolesti a přináSř celému aystfmu
krise dostupovala vrcholu LékařCAS PŘIJDE

noci použila telegrafního drátu

spojujícího jeho pracovnu s Lon-

dýnem Forbes se domníval když
Zdraví a spokojenostiž od rána tu meškající marně se

UM pani kdy d&lezlta fonktio- -

namáhal aby nemocnému děcku
nkinanstans Toto M sov "Zmítu

rrfil wmH M flrmAnf Inn( n- - ék do úst vpravil Nevzolo ho

i jk rak a souchotiny m často T tomto

Thiers tolik činí pro mrs Craw-

fordovou Že mohl by mu také

opatřiti průvodní list do Paříže
Každý násilný pokus vpraviti

jej do hrdla skončil křečovitýmměla s nemocnou dceruškou Čtyř-

letý zlatovlasý jedináček spočíval
McELREE'S kašlem jenž situaci ještě zhoršo avšak mrs Crawfordova znajíc ne-

přízeň bonapartistických generálůval Úzkostlivě sledovali manželé
bezvládaS v krajkových bílých po a jiných důstojníků vůči Thierso- -marnost doktorova počínáníTine of Cardui" vi pochybovala podaři li se jí to
duškách a jen těžký dech pracně
útlou hruď zvedající svědčil že Tu se otevřely po tichounku

V L I1AKKIS předseda i ' E f( HARRÍ9 pokladník

HARRIS & COMPANY
KOMISIOXAftl SE ŽITÝM DOBYTKEM

South St Jotrph Mo — v South Omaha A6
Union titoek Yardi v Denver Valo

Denver Je nejl p(ím trhem ku koupi dnhyťka k Iru Colorsdský dobytek Je
E víUiny uílechtřná krve krátkorobý llerefordtiký a ierný beirohý tedy aejlep-Jic-

plemen tuínivých
PftjfuioTne peníze na dobytek k žíru — Chceme řeským rolnikflm dokázaH

co pro ní mftžeme v kterémkiill zobou Jmenovnných trna udtlnll NeJlepJí odim-ruíen- i

vi-c- h témčř banka aneb se ohrnfte ohledni ouíí ruolebllvostl na pokladní-
ka butiky v Ord Nebr Vincence Kokele dt25xm8

Přece však odebrala sesrorbe- -
dvéře a drobounká postavička sečisti esM Ostrojí a přivede skousejl- -

je dosud Život v tom bílém děťát
hea pohromy přea tjto propluté Jeho vsunula do pokoje

sem ku presidentovi a přimluvila
se za něho ale bylo to mamoku- -

"Copak si přeješ děvečko?Bdlaky }0 podivuhodná Ono jest dobré" pro
lama-ir- y m&slenl nesnaže však Jert ivUste Trpělo silným zánětem průdu

obrátil se doktorido t tomto čase Bacte se vašeho šek k aěmuž se v posledních
president 6e obával že by komu-

nardi mohli dostati z Daily News

důležité zprávy což by protivní
aeptatl po znamenitém Vlní of "A to ie Boženka dceruška

dnech přidal zápal plic povážlivě— 1100 Uher — neb aailete 1 profi

J08 RLIRS-- ' urod ovcí a gen mnak vytibrtelam: "Th Chattaaoogs Medicíně
drobný ten živůtek ohrožující FRANK E BLISS prodává

malíře ze dvora pojď jen dále!'

zvolala paní Blažena HLIHs Drodavac boves dobytka 1 J H UL1HS„ prodávat dob vepřF OCfe Chattanooga Tana
Co úzkosti vystála nebohá ma

Kterýkoliv s nich pracuje v zájmu svých zákazníka
kům presidentovým zavdalo pod-

nět k útokům v národním shro-

máždění na vládu Kdyby se mu
Děcko nesměle dívajíc se z jedtVOsstt Stád tttka ae aaáU na potádinL tka jíž dítě bylo vším na světě!

noho na druhého zmohlo cosi JOSEPHaWWafcavt Manžel tělem i duší obchodník
však podařilo dostati se do Paříže

zaneprázdněn povoláním svýmraa Taaái J Ceopcr Tapeto Mlu prvi : pod zástěrkou zarážela je patrně

přítomnost lékařova a vážné tváře komisionář se živým dobytkem"Maje sestra trpěla nepravidelním a boleat-- málo se mohl rodině věnovati i
bez jeho pomoci slíbil pres-den-

t

že uložil svému tajoému agentovivšechufm Sslftitm aUkal JI nemohU ulechčlU

Yaof CardolJI fiplnl vyléčilo atéf pomohlo mladá žena jeho od narození dě
2jc New Exchange Building South Omaha Nebraska

aby jej co možná podporoval MrsJdeš se podívat na Miládku
cka stále churavící tím více lnulataji auto pM "Zmtai Života" Fruni Welmann vieobecni v Oolfax Co!Vftemožná uefe vínuje se víem zásylkám i

Crawfordova porozuměla tomutoviď?'' I známý co řádný a svědomitý muž s ochotoutímÝlatelAm rrtzen VHe:est ucuvezak tomuto jež by ji málem bylo obslouží krajany v řeci českéTržní ceny na požádáni"letu každé dopoledne v ku
stálo život pokynu Odebrala se k anglické

mu velevyslanci jenž tehdáž byVýtečná služba dopravní
Svět její ohraničovaly stěny chyni a poptává se' vysvětlova

doktorovi Fiedler dlel v hotelu des Reservoirs ve
dětského pokoje a zahrada vlast

Versaillu Lord Lyons a jeho taTeprve když paní Blažena vza
ního domu kde se denně s dceru

uiuiiiiiiiiHiuiiaiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniitiiiiiiiiiHitimiimmiiiiiniiiiiiiiii
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r Národní Tiskárny v Omaha Neb §

I VYDÁNA BYLA—

jemník nebyli přítomni a mrsla malou návštěvnici za ruku ve
škou procházela Crawfordova vyložila ror Sackdouc ii dále ode dvefl ozvala se
Teď to vše tiché smutné jako

tato: ville Westoyi jehož znala jaké
služby od něho Žádá Z počátku

vymřelé
"Všecky naše děti vzkazují sle

Prostorný dům jehož spodek činku pozdravovat že už máme se zdráhal ale konečně vložil do

velké obálky s nápisem: "Vezaujímaly písá-n- a a místnosti vý Sbírka písní Národních a vlasteneckýcíizahrádku hotovou — a tady —
vozního obchodu řiedlerova po službách jejího Veličenstva" někonese ií hrneček od tatínka malo
nořen v tlumeném tichu jež přísně lik archů nepopsaného papíruvaný Že už ležíŠek dnes vstane
se všude zachovávalo Kolos

naosal na obálku adressu siraaby ona taky vstala z postýlky"němž dříve bily tepny horečného Edwarda Maleta jenž byl zástup
obchodování odpočíval zmrtvě

Po těchto slovech kladla na

lůžko miniaturní hrneček puklé cem anglického vyslanectva v Pa
chorobou chéfova miláčka

vajíčko představující jemně po
Dvéře otvírány a zavírány bez

fíži a odevzdal obálku válečnému

zpravodaji Tím nabyl Forbes
hodnosti posla vyslanectva jehož

malovaný obvyklými velikonočn

Jest to sbírka nápivů upravena částeční v slohu lehkém lá 3

5 stelni'tlUlm pro piano neb organ na dvl ruce =

= Sbírka tato je o 61 stranách velkosti 10' pilce ddlky při 7 palcích E

= Šířky a obsahuje 98 písni národních a vlasteneckých a bude dojista =
= velevííanou v každé rrdině kde český zpěv se pěstuje =

i Cena Sbírky nápěvu (not) 1 se Zpěvníčkem (textem) i
cfcnáši $150 zásylkou vyplacenou

i Objednat! lze pod Jednoduchou adresou:

Národní Tiskárna Omaha Nebraska
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2)ra vlaky denně do Denver

IDva vlaky denně do Sn Franciska

"Tři vlaky denně do Ogen
3va vlakj denně do SIt Like City

vlaky denně do 1 rtlaml

přímým spojením do

'Tacoma a Seattl©
A

mi emblémy Nemocná otvíralahluku těžké bedny skládány
ne j větší opatrností nic nesměl nedotknuté nost uznávaly obě váločka a pohled její utkvěl na posta
rušití té malé trpitelky nahoře čící strany a dostal se" tak se svýmvičce Božčině

"Bóžoí'' zašeptalaOd ředitele závodu až do posled balíčkem do Paříže Když Tuille
ního sluhy znali všichni rusého rie a jiné veřejné budovy byly v

plamenech dal mu Malet jinouandělíčka jenž denně odbíhal dolů
Radostné hnutí přelétlo tváře

okolostojících vidoucích že děcko
se" z apathie probírá že sahá po

hrnečku a utýrané nemocí líčko že
aby se posadil papínkovi na kole úřadní obálku takže mohl opět
na prometl všechny kapsy jeho PaUž opustili Pokryt blátem
kabátu a roztomilým svým žvatlá se slabounkým úsměvem zacbvívá polomrtvý únavou dostal se dú
ním osvěžil místa prosaického ob "Bóžo — od vás — viď — chci obvdlí své kolleevně do Versaillu

lllnlln0(íniMluvit nemohl jen psát Židlíz něj hned pít!''chodu
Teď chodíval Fiedler k něm

nahoru
bylo málo několik jiných nájemA mezitím co jí Božka vyklá

dala že ho tatínek schválně na níků bylo u oběda a potřebovali
Tak přišel i dnes políbil ruku

všechny židle Také stolu tu nemaloval pro "slečinku nahoře

paní Blažena držela již tentosvá choti a malou nemocnou na

sníst na sever pacifickém pobřeží
Výborná obsluha a pohodlí

Témel den ušetřen mezi řekou Mlssouri a po-

břežím pacifickém vzetím

porěstné "Orerland" dráhy

U&tt muw 1302 Farnam cl

OMAHA NEBE

Osobně řízené výlety cestujících do

KALIFORNIE po velké

Xlock Island Roňte
' dráha vyjíždí z Omahy kaidy pá-e- k

přes Colorado Sprines a Salt Lake do Ka
forale a na Pacific ké pobřeží
Jstní dráha vyj zdi z Omahy každou středu

jshia Fort Worth a El Paap do Los t ogeles a
tl ťrauciaco -

Tvto turistská vozy Json nejnoyějsíbo vzorn
-- ~ připojeny jsou k rychlým osobním vlnkám a

bifbenost jejich Jest důkazem ie nabití jev
Co nejiepli
Čistky nejlevnějíl Jou pouZťelnv v těchto

esblíbenfch Pullmanovych turlsi ozecb
O 4léí zprávy o tíchto Tlacích a výhodách
i centu licí požívají pllte na--©

JOm SEB1STIM GPA ChlMKoDl

bylo Překlopen tedy velký ce
mm VI Vsoocené čílko srnvní vak nřinevnil na něj nrknnruce a doktor ao neno oamerova

"Nech mne!" zasténala z po dávku utišujícího léku

stýlky
na čajotrý příbor klekl k vaku na
zem a napsal na něm svoji skvě-

lou zprávu o bořící Paříži Na to"Vidíš Richarde" odtahovala
Sedadlo pro každého cestujícího ~

jej pani uiazena
--

aruiy aen a
osedlal koně jel do Saint Denis (

sedl zde do vlaku a přibyv do

Amiensu poslal svoji zprávu po

poslu do Londýna Pak se vrátil
ďo Versaillu dostal se znovu do
Paříže jakožto ordou ance jednoho
z generálů a jako očitý svědek

popsal řež jež následovala po do-

bytí města — Toto vypravování

vyvrací báchorku jakoby byl bý-

val Forbes nucen komunardy se

zúčastniti stavby barikád

a cestující prt každé sedadlo Tak to mábýti A tak

tomu jest na vlacích burlingtonských Jsou velké ale

z pravidla bývají téměř vždy plny — cestující v kaž-

dém sedadle — a sedadlo pjro každého cestujícího

Denver Chicago Kansas City St Louis —

VŠECHNA místa na východě západě severu a jihu

opati iiusia a ntsiKy k uostaai:

nic jiného jen to zoufalé "nech
mne" Doktor předepsal medicí-

nu teď ji má užívat ale nejsem s

to ji dítěti vpravit buď spí nebo

má zoubky tak zaťaty že jest to

nemožno všechno jde zpátky Co

mám dělat co dělat?"
Fiedler přistoupil znovu k ne-

mocné
"Miládko papá je tady podívej

se co ti přinesl" a kiaďi na po-

krývku hračky jež pouze rafino-

vaný vkus pro děti boháčů vymy-sli- ti

dovede
- Zvedla zamodralá víčka snažíc

se ručkou shrnouti vše — na po-

dlahu
"Neeh mne pít!''

"Je vyhráno" pravil když byla

maličká do poslední kapky vypila
"teď to půjde zcela jinak když

bude pravidelně užívat!"

To společnici jí tu zatím nech-

tě ona spíše v ní zájem vzbudí

svým žvatláním než my moudro-

stí svou" —

Jak doktor předpovídal tak se i

stalo

Ca nezmohla obětavost matčina

ani péče jeho— podařilo se dítěti

Prostinký hrneček dítětem při

nešený a druhému se líbící snad

proto že tolik se lišil od ostatních

hraček a že lék v něm podávaný
slazea byl žvatláním jemuž děti

navzájem nejlépe rozumějí za-

chránil Miládce život

A když s věže blízkého kostela

rozzvučely se zyooy na počest
Toho který vzkříšen slavnostně

ze tosy hrobu vstává vzczclc i

zde vzkříšení do srdcí takr u dobu

sklíčených snášelo se mírem nad

domem Fiedlerovým a znamenalo

NÁDRAŽÍ:

10 a Mason atice

TELEFON 310

ÚŘADOVNA:

1502 Farnam ulice

TELEFON 2S0
nasM

Co torno říkáte r
y tiiMzIue sUxImfl '

fcu&ktf i ri ail luiru k rT -

♦ iť lék b Ila i' Cuiarrn Cuiu
K J t m iiijiu-i-é T 4n 'i r

Hy iiLirixmrii znali p K J CUnt-- y

kiH unviriiB )J za pottlvčlio a kpiul b'i
vho v v~ h J ho rticrKKlnírh lraiikcích
řlrmnřn'1 hopuřlio k pntvedeul JnkéhílU
livtuxliiíliovkzsaJei firma ucloi

- WFSTaTRACX
vriKoooroodnl lákáruici Toledo' O
WAIflINO K1XASMRV1N

veUuuU b Iřiárnicl Toieuu í
'
HiU'rHiUrrbCiiresnnvá vnitřní a n

řiino na krov a silnil hlny lnvi—
ni zHlána zdnrtna ř a prodej u vAt:c

4rnít-A 'pn? Mhr

"Blaženko' obracel se obchod-

ník k choti 'zkus ještě naliti léku

do skleničky snad jej přece vy- -

piie
Leč děcko odstrčilo instinWivněi limited" eveniog traJaaadfhe Express Htr Kwnllv Pilulkvlaoo aelletxí!

Topodávanou sklenici ne povstání z bídy těm tam dole v

dul ' a už sasc spadle v bezvé- - zasuuii ťúžiěuieuO uvOía ae Křtí

k aaíhA £tá!m fiwC 022mm í5 CmCm£3

DíiEXCELLED SERVICE

Umf traln and erenlng train trom Omaha fot
domí v němř ponejvíce tonulo cím

Manželé přistoupili k oknu paní Lešetlnský kovář
Pfed ttřkolika letr vvdína bvla

Vstalť jest této chvíle! —

Vstal aby bohatým vrátil jedí- -olls and St Patu Blažena stěží utajujíc vzlykání

Boston 9tore Omaha
VÝPUODEJ ŠATSTVA

3600 celovlněúých mužských obleků

prodávati budeme tento týden
$10 $12 a $l5-0T- é obleky po $500

Boston Store koupil celonsásobu jednoho new yorského továrníka
iststva sestávající se CflOO celovloených mu Jských obleků Započal la

prodávati tento týdea ianejniiil cenu zt Jakoui celovlněný oblek kdy
nabízen byl ta 1500 Btolí bratra ta 10 12 a 1S

Obleky tyto zhotoveny byly pro letošní sezonu a Jsou nejnovějllch
itřibfi a barev flalávajl se mezi nimii

"Podívej se Richarde ten tamTVekets of agenta of eonneetlng Unes

H BKILL Dlst Paas'r Agt Omaha

fráze úchvatná výpravná oáaea fcvato
luka Čecha --

Lcaetínaký kovář" L

Ceno v n( otrmi tahy ponemčovárji

náčka a zároveň vzkřísil v srdcích

jejich porozumění pro strádánídole taková bída tolik dětí a vše-

chny zdrávy''
JrstZBBTA0 Českých dědin cizozemskými fabrikátyLX sumou OFA ostatních aby otevřel plné dlaně

Fiedler zadíval se kam rukou ieiich k usnadnění života ustará- - ty a vfcia lasica íuu ceaaeno u reci
otců avýcn Leietínský kovář vzor

kynula na přístavek ve dvoře ného vdovce a devíti jeho černo

hlávků!Bývala to kůlna kterou však spe-

kulativní jeho ducb upravil nabyt
a dílnu jakéhosi malíře porculánu

pravého Čecha zdoruje ananam pv
ne=acím a zaplatí vzdor avfij živo-
tem neboť za ponřtnčovately atojí mo-
cné rameno "zákona a apravedlnoati"
Bisea psaoáv alohd lehkém a přece
úchvatní zajímavém apúaobila veliký
rozrach Víak ten trval na krátcel

Nečistí krev spůsobuje častože
se z iara dobře necítíme Užívá- -

Bylo jej odtud dobře viděti jak — # _

ním Dr August Koenig s Ham
tam dole skloněn byl nad úmor Vláli ii ikonŘskovala! Jen néco málo

rsyofmocotostotostotototto

M sníženou cenu!

Mime posud několik vjUifhn ř?iftn

í II rilovské vénné mésto MélmV

a okres célnický
feter a selko pCi aeataril a ku velké
ave ikod vlaatnim nákladem vydal
tulitei mostské Ikolr pan Lud Boehm

Jeattoapia objemu neboť Ctá 93

stran velkého formát n a 55 obrazy a

Mions okresn mělnického a inčsta

Mužské celovlnřné ksimírové
Jednobarevné pruhované a kost-

kované obleky
Mužská celo vlnčné diagonál ob-

leky
Muikké celovlnfné covert obleky
Mužské celovlnťhié vienna ob

Mužské čsrné importované wor
ited obleky
Muzske černé pruhované worsled

obleky
Mužské celovlnf né modré aerge

oblekv
Mužské celovkéné flsnelové ob

vrásku trfed konfiskací rozprodanýchburger Tropfen se tato vyčistí
žaludek a játra do dobrého stavu

nou prací jejíž výsledek znamenal
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