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Nil a mávali kopími a ivny a děti

áaty
l o tomto oinámenl Faiihill od

idtti t t opit do chatrče tam
mu ruce a nohy sváiány byly pev

těi ti f!i kdy dlíve a on hoicti

lni na tm a ko vchodu postavili
ie dva boioviilci na stráž Fairhill

měl být obětován bohu lásky dru

několik hodin nelli c kmen do-

svědčí o uprchnuti ittlinta
Kótou Náčelník tufil a v črte

hloučku nrjteplích svých bojovní
kň vydal se ra píchajícími těm

vlak plálo Itěstl po ceně trva-

jící déle netli měilc dořítili mi-

lenci do Minilly a tam připoutáni

byli k subě svitkem manželským
l ak i tato romance moderního

I
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nr řitními niřc
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VvtUviiirUrskuii liul bnln kaprly

lirmini (rmutrl Vť vtu
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trojň Plito hn

T4UIM VITXiC
ml KH rlli Avi ('hli0 lil

lailce ic pomstili ta porázkykteté
utrpěli Rle dováli jízdu pli tomto

Johna Smitha skončila šťastně
hého dne
Fairhill ic nebál smrti neboť

hleděl ii již Častokráte vsitlc ale

obávat so jen způsobu smrti k ja

kému ho krvežíznivý náčelník od

ABSTItAKTY

xenl Času na pokusy

Jste li už tak nešťastni Že po-

třebujete nějaký lék proti natu-ten- f

pak zajisté nemůžete dělat s

léky teprve pokusy nýbrž sáhnete

po léku už osvědčeném jakým jest
Severův Balsám pro plíce Lék

ten utiší zánět sliznice uvolní

soudil Frožil to hrozné chvíle

seržant Fairhill IcŽc na zemi cha

trče a naslouchaje zpěvu a játání
lež k němu zaznívalo V těchto

-- vriioíHivtua -
chvílích vzpomínal si na své sou

druhy vzpomínal si na své rodiče
šlem a usnadni dech Frotoa posílat jim v duchu poslední

svůj pozdrav trpíte-l- i rýmou chraptivostf leh S M Sadlor
Nad osadou se sklonil večer

♦

zpěv jásání a veselí neumlklo

táním v krku kašlem bolestmi v

prsou nebo zánětem průdušek
začněte Balsám čas užívali a

předejdete zápalu plic souchotí
však ba naopak bylo stále divo

I7th and Farnam Tatterson Itlk

nám a jiným komplikacím
čejší a hluČnějSÍ neboť mozky do-

morodců počaly se rozpalovali

opojným nápojem který někdy Užil jsem několik dávek Seve- -

Zeptejte if naA u tohoto listu Tel 1320rova Balsámu pro plíce a cítil jsempřivádí i k Šílenství Ob mi bo

jovníkům přiuesla naplněnou ná takovou úlevu na prsou že jsem
se tomu musil divit a taky kašeldobu tohoto nápoje sama dcera

přestal John Dobrickýnáčelníkova Roza a ti ji ku její

cti vyprázdnili až na dno Učinila 3 Jakub Svačina P
Rock Falls III

Malá láhev stoji 25c vČtŠÍ 50c
K dostání v lékárnách a u W F

to ovšem zúmyslně neboť v hlavě

své zosoovala plán Že bílého hez vlastni

Severa Co Cedar Rapids Iowakého muže zachrání
Fairhill vzdav se všech nadějí

neměl ani tušení o tom že zá

ELEGANTNÍ A HOJNĚ

ZÁSOBENÝ

erocerní obchod
v ě 1£09 JIŽ 6 ulice

cnrana jest tak blízka V osadě

počalo jásání a zpěv pomalu uml

Výtečná 120akrová farma
na prodej!

}{ míle jižně od Malmo Neb

Dobré zlepšeni Mírné podmínky
Vlastnictví předáno bude 1 břez-

na 1905 Nabídky přijímá
THEO HEURL1N

a8tf Wahoo Neb

kati a po půlnoci rozložil se všude

klid Kmen hledal v spánku sil

V otichodi tomto naleinnte úplní pk větJím orgiím chystaným pro

ústupu a napadali ji z ukryta s

konečně majíce značnou číselnou

převahu odvážili se i k útokům

přímým a v takovéto jedné srážce

Hiržant Fairhill obdržel sečnou

ránu bolem do hlavy a soudruzi

jeho domnívajíce se Žo jest
mrtev raaechali ho v Žuogli a

když jíz la navrátila se do Manijly
tu velitel její oznámil Fairhilla v

seznamu mrtvých
Avšak seržant byt pouze zraněn

a když za několik hodin po srážce

se vzpamatoval z bezvědomí tu

shledal Že ruce i nohy jeho jsou

pevně svázány a Že nalézá se v tá
Doře domorodců kteří kolem něbc

poskakovali a výskali majíce ra-

dost Že podařilo se jim zajmouti
ledooho z nenáviděných jezdců

již v řadách jejich tak zle řádili

Pojednou se bojovníci shlukli a

živě mezi sebou hovořili Fatrně
že se radili jakým způsobem by

měli Fairhilla umučiti k smrti
Ten očekával s klidem osud který
se zdál neodvratný Fojednou ně-

kolik z domorodců ho uchopilo
odneslo ho do jedné cha-rč- a tam

ho hodili na zem a k němu posta-
veni byli bojovníci na stráž

V této chatrči byl Fairhill dr
žán jako vězen-

-

celý měsíc Domo-

rodci patrně měli radost že mají
v moci asrofi jednoho nepřítele a

chodili se na něj dívat denně či-

nili si Z něj úsměšky a tu a tam

uštědřili mu í ránu také dětí
a ženy nalézaly zalíbení v dívání

se na zajatce a jednoho dne se

přišla naň" také podívali dcera ná-

čelníka kmene Koza a tato ná-

vštěva Fairhiilovi přinesla poaě
kud snesitelnější život neboť na

domluvu své dcery nechal náčelnía
Fairhiilovi sejnouti provazy z

jeho rukou a nohou a dovolil mu

že směl v osadě jednou denně se

projití v průvodu stráže dvou bo

lovníků

Jednoho dne byl Fairhill před
veden před náčelníka obklopené-
ho celým kmenem Víechny cha-

trče ozdobeny byly větvemi a kvé

tinami Kmen chystal se ke

každoročnímu svému oslavování

boha lásky který dle víry dorno

rodců v onen den v jich kmenu

konat vždy návštěvu a seržant
Fairhill měl být obětován na po-

čest tohoto boha lásky
Celý kmen jásal radoval ne

nad divadlem které mu měio být
poskytnuto jedině Koza byla za

mlklá leč nikdo si toho nezdál

všímali

rjbtr iio tDor1 rrocornmii
j8ÍrHtv4 a vrvi JaWontl Míra dobrázítřek Fairhill marně čekal na
daí) u Sfftřlnr innt v yku tiflfookatl

Krán4 romance z Job bo' bě-

lochu h rudoehy v niž hlavni úlo-

hu hráli kapiáa John Šmuh krve-

žíznivý náfcluík Indiánu 1'owhatan

i dcer jeho 1'ocahontas se ne-

dávno opakovala na lílpfuicl
jen Že hrdinou v n( byl seržant
amerického pluku jldykterá nyní
mclki na Filipíoácti a hrdinkou
hezká hnědá domorodá dcera

iuogle
Josef Pairhill jejž osud po-

stavil na pokraj záhuby zrovna

jako kapitána Smitha vstoupil do

armády Sp Států před několika

roky Jízda k d(ž náležel nalé-

zala se tehdy ve Fftrt Riley a oře

kávalo se že bude poilána na

Filipíny a proto také Fairhill

touže po dobrodružství nedal na

jmoutí do služeb strýce Sama a

za několik měsícá se přání jeho

splnilo neboť pluk jeho poslán

byl do Luzonu kde po dva roky
vedl potyčky s povstalci a s lou

peŽoými bandami jež ve vnitroze-

mí řádily
V těchto potyčkách se Faírhill

několikráte vyznamenal a také byl

třikráte poraněn a za ttatečnost

svou povýšen byl nejrve na de-

sátníka a pak na seržanta a v

těchto bojích se z farmerského

poněkud neohrabaného mladíka

stal znamenitý jezdec který uměl

dobře vládnout! šavlí i karabinou

a revolverem
Nedávno opět vzbouřil se v

částí Lizonu kmen

Gaddenes a několik čet dvanácté

ho pluku jízdy bylo' tam vysláno

aby vzbouření potlačily a zavedly
tam opět pořádek V jedlé této

leté nalézal se také Fairbíii Frá
ce odvážných hocha strýce Sama

byla v oněch divokých končinách

velíce těžká a nebezpečná neboť

vzbouřený kmen obývá hornatou

krajinu jež obklopena je ze všech

stran husttfmí lesy a žunglemi
které poskytovaly domorodcům

znamenitou záštitu k přepadům
Trvalo to déle jednoho měsíce

oežli se jízdě pod-fí- lo ň'ryty
vzbouřeného kmene vypátrat! a

když se to konečně stalo mnohý

statečný hoch podlehl Sípu vypu-

štěnému z luku sneb proiknut
byl kopím jež vymrštěno bylo z

některé té hustiny lstivým domo

foiým bojovníkem Po tří měsíce

trval tento zápis jízdy se vzbouře-

ným kmern a holi strýce Sama

pomalu zrádného nepřítele udolá

valí leč tu vyskytnut se horší ne

přítel zimníce která řádí v oněch

bažinatých krajích a proto dán če-

tám roikaz aby se navrátí y do

Manílly A při tomto návra u za-

počali romance leržaita

Ínaníjaicytnn prÍTak NarítlrteJeJ
přijdete He

spánek který by ho byl aspofl
zbavil příšerných myšlenek

#mTfTTTTTfTTTVTfTTTTTTTaV tom u vchodu chatrče mihnul

se stín Jakási postava tiše vklouzla

do vnitř a sklonila se nad Fairhil Prodám farmu Česká lékárna a pošta
lem Tea překvapením byl by Hlavni

skladtéměř vykřikl neboť poznal Rozu

dceru náčelníkovu Ta rychle však
HftL A Koubydlaol zakryla mu ústa a pak rycliie

Medovévyňavši nůž přeřízla provazy

která se nalézá ve středním Wis-cousin- u

v bohatém sousedství a

9 mil od dvou drah a obchodního

města iy míle od pošty xlt
míle od kostela 1

1 míle od Školy
1 %i míle od máslárny Farma má

jimiž byly ruce a nohy seržantovy

spoutány Ten přiklekl k ni a

horoucně Rozu objal a co takto

ho vinna
Léčivého
hořkého
vína

1'rodej vu vel
k(m 1 v malém

mu spočívala v náručí tu šeptala
J'B0íB (

1™Jmu do ucha jakou cestou se má

dáti aby uprchnutí se mu zdařilo

a aby nedostal se vlce do rukou

Vyhlášenýlékárník pro nejspráv-oějš- l

přípravu receptů vSech
kmene Gaddesa
Avšak Fairhill v jehož srdci

mimo vděčností vzplanula také

láska k šlechetné hnědé dívce ne

chtěl uprchooutí sám bez své

a prosil ji aby spojila
osud svůj % jeho a stala se jeho

výměru 140 akrů— 1 18 akrů jest

pod pluhem a 22 akrů lesa Samá

úrodoá rovina s černým písčiným

jílem a hlínou 35 akrft jest oseto

Žitem 12 akrů jest jetelová louka

Frejmový dům v rozměrech i6x

24 st s kuchyní 14x20 st Frej-mo- vá

stodola 35x45 st a sýpka
14x16 st
Nechá se 10 kusů hovězího do

bytka 4 koně 65 slepic všechny

hospodářské moderní stroje vše

chna pice koma obili a brambo

CENA FARMY I3700
Kdo chce mít dobrou farmu ať

neotálí Všem kdož přilož! po-

štovní známku s největší ochotou

odpoví a další informace podá

JOS J ROZSYPAL
Nécedab Juneau Co Wis

28x2nez

ženou Bez ní se nechtěl hnouti

a raději chtěl vyčkati smrt která

mu byla chystána Roza váhala

jen malý okamžik a pak oba mi-

lenci ruku v ruce tiše vykročili do

tmavé nocí

Oba bojovnicí u dveří seděli

skrčení pohřížení jsouce v hlubo-ké-

spánku
liyla to těžká a nebezpečná ce-

sta kterou měli před sebou ale

Náčeloík slavnostně oznámil

Fairhiilovi jeho odsouzení bube
nící na to začali tlouci na dlouhé

láska jim dodávala sil Uplynulosvé bubny bojovníci počali křep- -

OMAIIA
Loan & Building

aaoclatlorx
v Bee Building

21 rok stará a ncjutarM ví mět6
eini„

půjčky na měsíční splátky a při-

pisuje k dobru dividendy polletoč

při 6 procentech ročně na uspoře-

né obnosy
Oeo M SatStngff tajemník

Buth omnžiikA tířnrlovos v ěfule 833

aev24ul

Železniční pozemky na prodej

V severním Wiscousinu Chica-

go St Paul Mínneapolis& Oma-

ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách

platebních as 400000 akru vybra-

ných pozemkfi rolnických Ti

kdož koupi záhy mohou vybrat!
si pgzemky pří krásných řekách a

jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytuji nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak i

dobytek
Pozemky po vétšině jsou zales-

něny puda jest úrodnou a snadno

zpracovatelnou Chicago Milwau-ke- e

St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a četná

jiná prospívající města na dráze

C St V M 8c O a na dráhách

jiných poskytují dobrých trhf pro
plodiny farmeraké

O bližší podrobnosti pište na
Gto W Bell

potemkoT? komlf Radeon W T

Mb" G Jí McRat
G P k„ St Peul MlaRoza osvobozující seržanta Fairhilla odsouzeného otcem jejím k smrti


