
krada z Irabín černošských ootra
vu odnáší jí do hor Major bezCl?
prodleni v čele čety černochů seIIZ přítomné doby vydal v ona místa Krajina tav
jest hornatá divoká a velice málo IWillow Springs Pivovar j

V

Mfc obydlena
Po celodenním hledání oo de davv

sáté hodině večer Četa msjorovs
ZELENÉ "TRADING STAMPS"

nevšimli ale když se to při každé
návštěvě Turpinové opakovalo tu
přeco jen ho to mrzelo a hleděl
malého svého hocha hrozbami oři

narazila na starou opuštěnou ka
bíou v jejíž dveřích stál vyce
nftoými zubv— "UíP

Jak pes překazil sňatek svého

pána

Historie téměř neuvěřitelná tle
přece jen pravdiví udála se v

těchto doech v líoooe ve Wau-taug- a

okresu v Scv Karolíoé
Hrdinou její jeit pes jménem

"Jt"" a malý tříletý chlapce

nutili klomtj aby Ir jeho vyvolené "Pojď sem UllV vzkřiknul ZsilW zelených Trad
inu Btampi s každou bed
noumajor seskočiv koně pes se

fa Inx BUmpss kiídou bed- - íflf!l% nm Winú
Jtí HTARS k HTBIPKH rMííia

jevil příchylnost leč hošík ani
hrozbami ani sliby se k tomu ne- - ví ilt nehýbal Zůstal stále oa

stráži ve dveřích necenil však
HTAItM HTKIPESnechal pohooutí

Majorova láska k vv noříme (i tucty pintových lahví)
-- cenavíce veliké své zuby MaiorKobert h Lee Wílltts syn jed

(2 tucty kvartových lahví)
—cena

#Í2S2Í5
"Jeíía" pohladil a a pochodní vnoho 1 nejbohatších plantážníků

v celé levernl Karolíoé malora
ruce vstoupil do kabiny Tam na
hromadě listí ležel jeho synek vWillettse jehož roztáhlé pozemky libém spánku nruiuu wuu fo IIDBUIIIUIO nCjlipMl lailVOVO t)IVO llOítft- - f M

I nftrt ty Hvriltiiicilnrui I í ji t VI''e rozprostírají na řece Vilas FautieMajor radostí zaslzel a ořitiskMatka tohoto hošíka jež byla

učitelce vzrůstala při každé návště-
vě a konečně jedno nedělní od
půldne když seděl a ní oa veran-
dě nabídnul jí svou ruku

Malý hošík nerozlučným
svým společníkem "Jtíiam" v

tom okamžiku utíkal po verandě
aby nemusl nenáviděnou učitelku
mítí na očích a pes cbSapnul po
učitelce která zůstala celá ulek
nuta takže nemohla ani Jiti na

nul ho k tvému srdci i v tom
hošík se probudil a poznav svého

jednou ze slaveoých krásek Jihu
zemřela v krátce po jeho porodu jjjH uiyeanřjie si pofttoa n telřfonera 180Í něho 1685

otce zašeptal:a tato ztráta milované manželky "Peslals tati pryč tu ošklivou
apině zatemnila radon nad nato

ženskou?'

"Poslal" ujišťoval a polibky
zením syna Majorovi povila
manželka jeho dvě dcerušky před

major své dítěmajorovu nabídku odpověď Po
nějaké době se však uklidnila

um a ackoií je miloval přece jen
toužil po tom by narodil se mu

Druhého doe se major ze žva

tlání svého malého Roberta dodědic rho jména a když přání Muž kterýž
když pes s hošíkem zmizeli jí sočí
a slíbila majorovi že si ho vezme
když jí tento odevzdá postupní
listinu na jeho plantáži isko sva- -

zvěděl Že "Jeíí" nvj po celou tu
dobu přinášel potravu a v noci u

toto konečné se mu splnilo tu
Štěstí jeho otráveno bylo smutkem

" w něj spal aby ho tělem svým za
hřívsltebnl dar hledáMajer Willets byl tak zamilo- - Od té doby "Jeři'' je hrdinou

ván do Turpinové že ií slíbil v celém okresu Wautauga
všechno nedbaje na její vypočí

Kolem íeho se toíí svit?tavou ziskuchtivost Ještě týž
večer představil pak Turoln ovou

stále příležitost k zlepšení svých poměrů
jest mužem kterýž jednou docílí svého
účelu Jestliže se muž ten obrátí na

nad ztrátou drahé choti

jtn poiiulu se ta rána hojila v

srdci majorově již mu osud za-

sadil

Malý Kobert E Lee byl pone-
chán majorem k ošetřování dvěma
starším jeho sestřičkám a pes
"jeff který k hošíku přilnul ta
kovou zvířecí láskou Že se o tom
mluvilo v celém okresu ho opa
troval a to s takovou úzkostlivostí
a péčí Že Žádná černošská chůva
se mu nemohla vyrovnali Když
hošík se naučil žvatlat tu mlovil

svým dětem jako nastávající jích

Tvrdí se někdy že celý svět se
točí kolem otázky Žaludkové a
kolem Žaludku My ovšem v této

matku Ubě děvčata políbila
svoji novou "matku" ale malý věci svůj úsudek pronášet! nemů
Kobert E Lee nechtěl to udělat a leme ale tolik si dovolujeme tvr

Chicago Milivaukee & St Paul R'yditi Že přece jenom na ŽaludkuucB nova a "jenem
'
vyrjenl z

jídelny Bylo již k desáté hodině mnoho závjsí Na jeho dobrém
a zdravém atavu záleží zdraví akdyž Turpinova doprovázená ma

jorem odjela ale Kobart E Lee tím tedy i štěstí každého Bezjen ku psu jako k stálému svému
zdraví není štěstí ani blahal Pospolečníku a pes zdál se rozuměli

obdrží takovou zprávu ohledně pozemků
ležících na této dráze aneb k ní sáhají-
cích že mu přispěje v honbě jeho za ště-

stím a blahobytem Adresa

ruchám Žaludečním lze předejitikaždému jeho slovu
Tato neobyčejná příchylnost

se psem se dosud nevrátil Major
postrašen dal ho hledati Černochy
v všech okolních kabinách leč
hošík s nerozlučným svým spolač
nlkem nebyl nikde k nalesení
Přiblížila se půlnoc a Černoši na

anebo tyto vyléčiti jedině užívá
ním Severovy Žaludeční Hořképsa k malému hošíkovi zavdala
O tom píše p I Markus z Hibb
iog Minn: "Vaše Žaludeční hořká F A NASH tícni Western Agt 1524 Farnum St

pověrčivým černochům podnět k

myšlénce Že duch mrtvé majoro
vé se usídlil ve velikém psu a

korfích projížděli všude oo celé se výborně osvědčila u mého oři
OMAHA NEBtele který si ji velmi chválí"krajině hledajíce tynka majorova

leč nikde po něm nebilo stoDv
proto že ho chrání tak opatrně a

beverova Žaludeční hořká sílí za
K ránu jeden černochů přinesl Žívací ústrojí vzbuzuje chuť k
zprávu majorovi Že Kobert E jídlu léčí nezáživnost — Cena 50

ctů a lioo v lékárnách anebo
Lee se psem byl viděn blíže
Amathe Tato stopa se také uká přímo u W F Severa Co Cedar
zala bezvýslednou a major který Kapids Iowa Levné vfletvsvého synka nsnejvýi miloval

počal obvifiovati učitelku Turpi-novo- u

Že zavinila ztrátu jeho
dítěte

neopustí ho ani ve dne ani v noci

Minuly měsíce a minula léta a

majorův Žal nad ztrátou milované
choti se počal umírSovati V li

stopadu minulého roku přijata
byla za učitelku do školy u fodd
městečka nedaleko Uoone se na
lézajícího jakási slečna Ida Tur-pinov- á

z Baltimore Byla to
krásná koketa Pocházela z ro
diny jež byla kdysi velice bohatá
ale otec její ztratil spekulacemi
všechno jmění a když zemřel tu
Ida musela sama pustiti se do

proudu Života aby odtud si vylo

"On vás nenáviděl a proto Z nedostatku známosti hledám
touto cestou družku života Tsemutekl" pravil k ní rozhorčeoě

"Byl jsem starý hlupák Sa isem vdovec 30 roků stár a vlastním
flchtěl si vzíti Ženu za manželku

áE

již mé děti neměly rády" bouřil

mrjor "a pakli osud mi ho zasevila kus živobytí Takovým způ

dobře zařízenou farmu Hledám
dívku aneb bezdětnou vdovu od

35 do 36 roků 6táfí Za přísnou
mlčenlivost se ručí Všechny do
pisy adresujte pod šifrou li Pokrok
Západu Omaha Neb 44tí

navrátí tu přísahám že neučinímsobem dostala se za učitelku do
malé školy ku kterémuž zamČst
naní neměla mnoho lásky V

srdcí její byla hořkost nad osudem

nic abych ho tím z domu zase

vyhnal''
Turpinova odpovídala ještě

ostřeji a konečně okázala se v

pravé své povaze a počala majoru
vyhrožovali že ho zažaluje na
zrušení manželského slibu

MM Bástrojekterý ji potkal a jedinou ejl my
šlénkott bylo: dostati se ODět do

výše společenských kruhů z nichž □Zaiílím zdarma mojo
kríUnfi llluitrovand con-ník- r

hudebních nástrojů
Kránná plana organy
fOllkucf nánlroln knnl

jl chudoba vytlačila
Náhoda svedla jednoho dne

"Zsžalujtel vzkřiknul major
"raději zaplatím několik tisíc
advokátům nežli bvch dal centmajora Willetie s Idou Turpioo

vou Tato slyitla o ieho bohat ženské která jak vidím si chtěla

Ceny okružníoh lístků z OmahyBaltimore 13a as—Na prodej r a 3 července
Niagsra Falls Ia67j-- Na prodej 17 a i9 června
Buííalo $26 75-- Na prodej 7 a 9 července
Indianapolis $ig 40-- Na prodej 19 a aa června
Asbury Park N J„ I34ro— Na prodej 30 června a 1 £'ce
Toronto I3715— Na prodej 18 19 ai a aa června
Milwsukee #1535 --Na předej x6 a 19 června

Lístky pro hledatele domovin na prodej prvé a třetí úterý
do míst na severu západu jihu a jihovýchodu

Doplšele li mně bude mi a potěšením zasliti vám cestopis
vašeho výletu vykazující cenu čas spojení atd

"W XI SrRXJLX

ÍrVrí??llí harmoniky' koncerllny a j
Netnlžaí cony
Vybradnt Jednatel V Y Červeny

Uynuvé fvřtoitnamyeu hudobníck ná
troj 6 1'jitebnad

IM VITXlC
w8 m Wb aH CUtcaio in

itvl a pří tomto náhodném setkání
vznikla v ni myšlénka aby ho

polapila do svých síti a pomocí
sňatku i ním dostala se opět do i

I

v

kruhů na které nemohla zspome
nouti S půvabem ženské wdo

vzít mpji plantáži '

Uplynuly čtyři dny a Robert E
Lee nebyl nalezen vzdor tomu
Že ho plantáinlci hledali po celém
koro okresu Major se počsl
domnívali že hošík jeho zabloudil
ťo hor a tarv zahynul a soufalost
počala se ho xmoeflovati

Uplynul týden a io hošíkovi

Sílil loíiitiil na ŽÍ70t
a a "i

čítavé kok tvto se jí podařilo v

srdci majorovi rozlehnout! no- - l A I C U H OMAHA NliU

i
'i

dosud nebylo nikde stopy

za SKuiecoou cenu

WoodmoíittWorld

(lvatt Nvtnl
České tAhoky v omaze

a south omaze

Lidé v okolí Toddj tak s roz
hořčili na učitelku Í íi chtěli Loaii & BuiUlhií? ABSTRAKTY
přirutiii k opuštěni Školy V této
ivé tísni Turpinova a pláčem bl uoaoolcxtlo3=L '"1

v Uet liuildiog „'lela k msjjrovl protlo ho aby jí
odpustil a utišil proti ul rosbou

vti plamen lásky a od toho dne

major Willets kildáho dne zají!
děl ke Škole u Todd iby se zde
setkal Černookou svůdnou uči-

telkou a po nškolikstfdní máwo
tli ji major jednoho do§ poival
aby byli v nedělí jeho hoitem oa

plaoiáll
Ida Turpijova přijal a byla

ardačoě uvítána majorem i dvěma

jbo dceruškami aU nulý hoilk
Kotrtti Iv Lee utekl jkmil )i

spatři) a i nim odešel i věrný
MJM' vřít ceně tahy na uči
Uu
Z počátku major si toho mnoho

Dr Jamos W NováK
řěoý lid Msjor Willets i pravou
iiaichiJnokrevi)Ottlda (lljuoo
a polidsl ji při tom aby okaniši- - 1
tě odjela col ona učinila

m% iwí m njtiri tu uifaid

půjčky na mhSít
splátky pí j§§ M SlHllftl'

pliujt k dobr dividendy půlléto
pri 6 prosauisch ročně oa uspoU
n4 obnosy ' Utk a4 raraaia 1'alUrtaa flll

lUatjMajttrtajcMiiiía

waí4 iUtiura v tul
W m HHasaUtoaotoitB TsllSN

Oíiního dat daiesla li k msio
Má díaduvau stu t pokoji ří ttlTt

Katliavk Ultntu

i S ! mail IKHtitts a raluamfotí správa la mm míl ©4 ml
Níka Todd jikýii veliký pa


