
$1250
ét St faul Mlniuipolli

i nazpět
mohl jím prostrčit! hlavu Na to

mu dala na krk silný obojek i ře-

tězem přivázala jej ke stromu Za

několik dní jaguár žádostiví již

vyhlížel svou velitelku jež mu

nosila potravu a vodu Laská
vost překonala lítou šelmu ani

ne ve dvou týdnech byl zajatec

"Jak vale rána krvácí' pravila
Fa ony "Dovolte abych vám

pomohla" Dovedla jej k neda

lekému potůčku kdež roztrhavší

zástěrku svou na proužky ráoy

jeho vymyla a obvázala Při tom

mluvila dosti mladý muž vlak

jen seděl a pohlížel na ni v němém

údivu
Na to jel! společní do obydlí

vdovy Murionové Když pak
Buíord odjel pravila vdova ku

avé dceři: "Fanny myslím že jsi

polapila ještě jedou kofisť"
"Jsem tím jista maminko"

tak učelivým jako kotě

PO

Chicago Urcat Western

dráze
Lístky na prodej každodenně

až do 30 září Platný až do 31

října Též stejnoměrně nízké ceny

do míst v Minnesotě Sev Dako-t- ě

Coloradu Utah a Wyomiogu
O další podrobnosti požádejte

S D Parkhurst GenAgent
151a Farnam St

47 — Omaha Neb

Sličné texasskl dívka polapila
divokého koné Jagosra

a milionáře
Slečna Murionova stsla se oynl

pověstnou a téměř ksždý mladý
muž v kraji tom prudce se do ní

zamiloval Než jen oěkolik jich
odvážilo se přiblížili se jí tak

blízko aby slyšeti mobli sladký

její hlas Pastevci pak o ní říkali:
"Ona není jako jiné dívky Do

vede zalichotit! divokému koni Že

vloží hlavu svou do oka a učinit!

se dal osedlat! a po několika dnech
k úžasu drsných jezdců pohraoíč
ných hnala se Panny Murionova

přes hory a doly na oejleptím
koni jaký kdy viděn byl v západ-
ním Texasu

Nedlouho na to roznesla se po-vě- sť

fe odvážná dívka polapila
dospělého jaguára a pověsť ta za
kládala se na pravdě Obrovský

jaguár po dva neb tři roky dávil

skot a mladé koně na pastvinách
okolních renčí Byly učiněny
různé pokusy na usmrcení aneb

polapsní krvežíznivé Šelmy avšak

všechny osvědčily se býti marný-
mi a jaguár stále vraždil navzdor
smečkám honících psů a zkuše-

ných lovců Za kůži jaguára na-

bídli citelně poškozovaní majitelé
renčí veliké odměny avšak ani

nejodvážnějším i nejzkušeníjSím
lovcům nepodařilo se aby nafi

mazlíčka t krvežíznivého jaguára'' Willow Springs Pivovar
Neohrožené děvče nazvalo posled-
ního svého zsjatce "Dolly'' (pa-

nenka) snad aby zahanbila Texa dAv

ZELENÉ "TRADING STAMPS"
sany kteříž Žili v bázni před jeho
dravostí Když Brutus Buíord

spatřil Fanny Muriooovou kroužící

po prériích na Černém tigru a ale

dovánou jaguárem zamiloval se

do ní též Téhož ještě večera

ZaM00 zelených Trad
ing Btarnps s kaídou bod
nou

MTaltH NTRIPEM

(2 tucty kvartových lahví)
—cena

Z 3 00 zelených Trad
íng Btamps s každou bed-

nou

HTAKH k STUIPES

(2 tucty pintových lahví)
--cena

zmínil se příteli svému že jest do

Fanny 'smrtelně" zamilována na til
Hlmobli střelit! aneb alespoň" vypá dotaz přítelův proč so nesvěří s

trat! jeho brloh áskou svou dívce zvolal Buford SS5#125jednoho večera když Fanny "Nuž svěř se jí Nemám běhou
Murionova klusala na Černém tigru na kterýž by jí mokl dostihnouti

a kdybych jí dostihl onen hravýhorským průsmykem spatřila ná Kromě toho ke dostanete nejlepftí lahvové pivo došla- - h
I nntn tí dvoináaobnou hodnotu v zelených "Trad- - V

Pallomazlík mohl by mne rozsápali" ing Btamps" Bhodou pověstného jaguára an

vchází do svého doupěte pod Netrvalo to dlouho a zamilova
hřbetem skalním Netrvalo to než

Objednejte sl poštou neb telefonem 1800 nebe 1085 hný mladík setkal se t předmětem
své horoucí lásky za okolností na

nejvýš zvláštních a rozčilujících

jen několik vteřin aby si vtipné
děvče vymyslilo plán na polapení

fy JI v

Dravý mexický lev známý jakonebezpečné šelmy za Živa Pro
zkoumavši pečlivě vchod do brlo

hu a místo vrátila se odvážná
"Clubíoot" dávil mladá zvířata

Něco co povzbudí vaši energii a
dívka domů aby učinila přípravy dodá vám nového života za parného

na pastviskách Buíordových šel-

ma ta způsobila mu tolik škody a

tak Úspěšně dovedla uniknout!

pronásledovatelům ie mladý Du- -

k nebezpečnému svému podniku' dnejest sklenka čistého a lahodného

ord ve hněvu nabídl odměnu

Opatřivši si dva velké silné pytle
jakých používají sběrači bavlny
vložila jeden do druhého a v otvo
ru pytlů přičinila provaz takovým
způsobem že mohly býti rychlým

f iooo za skalp zhoubného lva "Metzova" piva
Jest uznáváno všemi milovníky

Než "Clubíoot" nedal se polapili
neb zanechav jednou část své nohy dobrého piva za nejlepší v trhu

Železech (odkudž jeho jméno)

Na jižním pomezí Texasu mluví

does každý o hezké Panny Muri-oaov- é

kteráž uimrtila starého
borikého Iva zvaného "Clubíoot"

(koBská noha) kterýž dlouho
vzdoroval ardoatoati a obratnosti

zkušených lovců zatím co divil

mladý akot a pěkná hříbata Ob-

divuhodná dívka tato upoutala na

sebe pozornost od té doby kdy

byla a to jezditi oa koni Ponej-

prv překvapila občanstvo úmyslem
svým polapit! pověstného divoké-

ho kouč zvaného "Black Tiger''
(černý tigr) jenž mnohokrát unikl
i nejrychlejším bébouoům v kraji
tom Nezdar ten neochladil hor
livost odvážné dívky Shledavši
že skvostný vraofk jest rychlejší a

zchytralejší než jiná zvířata jeho
rodu rozhodla se dovtipná dívka

použiti lsti
Zkušení lovci v házení lassem

sledovali stopu černého Tígra den
co den aniž by se šak dostali v

dosah obdivuhodného běhouna

TrpělivějSÍ jezdci pokusili se

uštvati ho - Pronásledovali jej po
celé tří týdny dnem i nocí nedo-pfávš- e

mu času ani k jídlu spán-
ku nebo k pití Než ušlechtilé
zvíře nalezlo vždy nějaký prostře-
dek jímž podařilo se mu následo-vatelů-

uniknout!

Slečna Murionova dávala be

dlivý pozor oa koně vedoucího

stádo mustanga k vodě a spozo-roval- a

že vraceje se na pastviště
bral se vždy touž stezkou vedoucí

lesem Vybravši si velký dub s

vysokou větví sklánějící se nad
úzkou stezkou udělala z provazu
oko a zavěsila je na větev tako-

vým způsobem aby mohl doni
divoký kůB vstrčili hlavu před-

pokládaje ovšem že by netušil

nebezpečí Ukryvši se blíže léčky
dávala pozor na bujné stádo cvá

lající od nápojiště Černý tigr
jako obyčejně vedl stádo Jako
uhel černá srsť jeho se leskla a

jeho dlouhá hříva a obon vličely
se po zemi Krásné oči jeho zíraly
divoce pěna lítala z jeho nozder a

hlava jeho vznášela se vysoko ve

vzduchu
Brutus Buford bohatý mladý

Kentučan jenž v sousedství vlast-
nil renč na níž pěstoval ušlechtilé
koSstvo nabídl i 1000 za černého

tigra s provazem kolem krku

Slečna Murionova zatím co Svar

ný kúS blížil se ke stromu si my-

slela že i pro ni bude li ho moci

ovládat! bude míti cenu bohatství

Černý tigr nespozorovaloka sotva

však provaz dotkl se jeho krku
učinil skok v před jakoby kulí byl
zasažen Děvče bylo překvapeno
chováním se svého zajatce Místo

aby se snažil provazu se sprostiti
jako by byl učinil mustang černý

tigr jakmile ucítil že se provai
kolem krku jeho stahuje pokročil
v před írkaje a zdaje se býti velice

překvapen načež tiše stanul Má

st nyní za to Že nádherné zvíře

to zatoulalo se z renče kdyi bylo
asi tři roky staré Ole vlech zná-

mek jest kůfi čistokrevný

trhnutím uzavřeny Než sejpokusila
o provedení svého plánu pozoro-
vala po oěkolik dní doupě jagua

Pijte "METZOVO" k vůli svému

zdravíbyl velice opatrným

"Kdyby se onomu obdivuhod

Telefon HOrovo aby seznala jeho zvyky
Shledala že jaguár vchází do své
ho brlohu každý večer asi v touž
hodinu nepochybně za tou příči-

nou aby si odpočinul dříve než

nému děvčeti podařilo usmrtit!
aneb polapili starého ''Clubíoot"
považoval bych je jistě za vyšší

bytost a pohlížel bych na ně ne
HETZ BROS BREWING CO

pochybně s nadpřirozenou úctou'se vydá na noční lup
pravil Buíord Téhož večera když

Zvláštní děvče to mohlo nebez Pro stůlel kofimo přes jedno své pastvi
sko zachytil zrakem svým obrá-

zek jenž vždy přiváděl krev jeho
do prudšího oběhu Na malém

pečnou šelmu zastřelili s nejlep-Šír- a

úspěchem ze zálohy avšak

zdá se že již leželo v její povaze

vyhledávali nebezpečí a též jak
Ti kdož dovedou ocenit! výborný stolní nápoj- -

pahorku v záři zapadajícího slunce

stál černý tigr msje hlavu vysoko

vzpřímenou a stříhaje bystře uši

se později vyjádřila chtěla

"postrach chytit! za Živa a ukázat!

dobytkářům že i děvče může jej ma Sličná dívka držela klobouk

oblíbí si zajisté naše "GOLD TOP" lahvové pivo

Jest lehké perlící se a řízné a jako jest zdravé jest i

chutné Vyrobeno jest z nejlepŠího chmele vybrané-
ho ječmene a čisté vody—neníť v něm ani jediné přísa-

dy jež by byla škodlivá neb nezdravá Není to laciné

pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno z nejlepších
a ti kteříž je jednou okusili stali se řádnými našimi

zákazníky

vésti na provázku' Není jediného
lovce v Texasu který by se byl

pokusil o provedení její plánu i

svůj v ruce a dlouhý vlas její vlál

ve větru Zdálo se že pohlíží na

nějaký předmět nad aneb za mu
kdyby mu nabídnuta byla hromada žem kterýž ji obdivovjl Též
zlata Pytle na bavlnu umístěny

aguar viděl ntb větřil něco v témž Dodává se v bednách a sice v lahvích kvarto
směrubyly ve vchod u do brlohu a při-

kryty listím černý tigr uvázán vých neb paintových Objednejte si u svého obďjd
nika aneb telefonem-- Tel Omaha 154a So Omaha 8V živém obrázku tom spočívalo

byl opodál a odvážné děvče sedělo
v úkrytu mezi skalami a puškou v něco tak opravdového že byl

Buíord nucen podívali se za sebe
jedné a provazem spojený s otvo

JETTEH BBEWINQ CO ?aM a laHmji Tttíorné pifo

SOUTH OMAHA NEB
Při pohledu na strom pod nímž

rem pytlů v druhé ruce Téhož 1 "seděl na svém koni stuhla mu
--—večera vyslídila smečka honících

psů ttopu jaguárovu a Šelma

kvapně se hnala ku svému brlohu

téměř krev Starý "Clubfooť
seděl na větvi v nevelké vzdále-

nosti lízaje svou tlamu a mrcaje

dlouhým svým ocasem Nemohl Riley Brothers CoNeměla času k vyšetřování neboť

smečka psů byla jí v patách Vra-

zila do doupěte vítězně brumlajíc
avšak když se pytle za ní zavřely
a zpozorovala ie uvízla v pasti

VELKOOBCHODNÍCI
se již s místa hnouti neboť zlá

šelma v témž okamžiku skokem se

nafi vrhla Jedna tlapa její za

sáhla koně druhá dopsdla těžce
vydata se sebe řev a něho! dívka

na rámě Uuíordovo KŮB muž i

lev svalili se na sem Buíordvycítila velkost nebezpečí Vspl
rajfc se mručíc a Ivouc vykutálela

Likéry adoutníky
Old MMtary Hyo — Diamond lt Kyu

N U Archer Hourboit

1118 liiriiitm Nt OMjVII-í- Y

se Šelma ze vchodu da svého dou neměl lidné zbraně byl vlak
velmi silný S uámahou povstal

pěte Děvče pádilo ku svému

zajatci a zavázavši pevni pytle
drle Iva sa krk a ač bestie zatkla

Mladé děvče mohlo vyměnili
nevol dlouhé své drápy do jedno

pospíšila k svému koni na oljl
se vyšvihla černého tigra netě

kořist svou ta slušnou sumu pe
něi jel pro ni znamenala bohat hc jeho ramene snalll se Buíord

šil pohled oa pytel poskakující plsti svou ji skolitl Uv učinil

výpad a ostré drlpy jeho dotýkaly
siví neboť jest dcerou ovdovělé

matky s nepatrným jměaím Nit
ona podlila se raději výcviku

kutálející se po svahu horikétu
se krku Uulordova Vtom sasoli

lei kdyl velilelka jeho chopila
provasu k pytli připevněného a výstřel a obluda chvějíc ie svalila

krásného štířete jsouc si vědoma

obdivu al se bude moci oa nim se k oohoum překvapeného mule
pobídla ho uháněl v před rychlý)
krokem jakoby viděl ie vleče saproháněli po planinách a objllděti Kdyl pak se obrátil spali!)

Fanny Muriooovou i kouřícím se

L I JMels & Soa Gq

iTYtUcobcho4QÍct ImportéřKt)

Satepclfiri U Ilmkl Ur řrWl IrrMe

Tři 1001 Faraa ni Omaha

tábory pastevců sousedních Černý sebou starého svého nepřítele

Fanny si opatřila silné nůtky a jsltl revolverem v ruce "Jste

poranloř' tliata se smekajíc satigr briy s§ oauWbrátl cukr a sol

t takou své vvlitelby a nevsálo to kdykoli pronikl dráp pyttemuith
bia jj Polom vystřihla v pytl

sesedla

"Zachovala )tle ml Uvoď' tvo
lat mUJý mul

dlouho koA chodil sa st jako

psík Netrvalo to pak dlouho" !

odváloá dívka skrotila koni tak le
otvor pro nos jaguára i koocče!
prottřihla dosti velký otvor abv


