
ráželi pozemek odkoupili 10 na
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lelmy už ani před oběma nejevilynejvíc usiiovaia o nauyu po- - DoW Holil cb POZCiíikli
bJ ují 10 zuřivým vytím pronázemka firma Smarl tk IlerrnolinKue

která iic neměla ohromného!5C sledujíce obů uprchlice Uez
vím VJ4SryV44J kapitálu peněžního za to ala byla dechu dobéhly Ženy ku dveřím

znaěoé vynalézavá vo volení pro jež Iťaitnou náhodou byly otevřeOdváíoá bra o miliony

v Harirent ukreNii Jllio hodní

U Hcvi rní ilnkul

kde se ptítují a úspěchem pUcnicc

len oves kukuřice a Žito

též zálusk Tozval nejapného
advokáta do úřadovny kdei jej středků k dosažení ivých cíl ať ny a v pří&tím okamžiku byly obé

v bezpečí zabedflujíco rychlejiž celtou čestnou cl podlým dareNedávno odhalen byl oa lexaa královiky počastoval a po vy
báctvím a podvodem okna i dvéřemycu oiejovycri pianicii eden 1 prázdnění několika pěnivých lam'

Chov dobytka vepřového prasataMajor Sirk vzpomněl li jednohootjkrutlích oejbezohledoějfiích Jíyly zachráněny Mezitím copanských vyznal Sirk lstivému
ovcí znamenitě so vyplácídne ze Choict má vzdálené avépláoů za údělem získání několika vlci děsně venku zuřili vrhla seobchodníku víc co věděl o po

Zdravé rodnebí dobrá voda io- -příbuzné jménem Carroll ktrtí úplné vysílená dívka na prsa věrzemku i jeho nyoějlfch majitelíchakro olejových pozemka jichž
cena odhadována byla na o £ k o 1 i k zůstávali aii 10 mil od olejných né avé ebnvy a rozplývajíc ae 1a licii bydlišti bré (koly blízká města t

f n

Od JfiH do tiK akr zdvojnoo'

milionů v nejvylíím okamžiku polí 1 které mladá dívka již poTo byla voda na mlýn Smartčv slzách tázala se opět a opět proč
byly přivedeny na tak strašlivédrahná léta neviděla i'o úřadě anebezpečí vlak celý darebácky a jeho společníků! zvěděli po
mfito- - — l'říčioa byla oběma vprohnanou firmou odebral no Sirkkouitk jakoby zázrakem byl pra Cem dlouho marně byli pátrali — PÍ se v několika letech Výborná

příležitost pro rentýře a íarmářck dídiice již oznámil ie Carrolkažen přikvapíviími zachránci Sark opuitil kancelář pozemkové králce vysvětlena — —

Déjiílěm celé událoiti byl okru firmy io itodollirovou bankovkou lovi toužební přáli by si ipatřiti Ksnní červánky začínaly zlatiti
Choice avšak la není možno MrLibert! v Texaiu kamž nedávno v kapie a dobrou radou bv co východní oblohu když pojednou

vyiláoibyli tři pozemkoví jednáte- - nejdříve vyhlcdaldcdicebájcřného Carrollovl larnému pro ni přijeti dťéíe chaty násilím byly otevřeny Anton Ptáček David City Neb
U by vykonali lam některé pře- - pokladu TéŽkým krokem odebral Ježto právo vážné 10 rozstonal a na prahu stanuli tři muži major
nosy majetků 1'ři vyměřování se doma a brzy usnul by z rána Nezkulcná dívka 1 radostí pří Sirk společník Jícrmolingue

veřejný notářpozemko udíoilí Jednoho dne pře
I zavčas při Sel navlakienž dopravil j' nabídnutí majorovo Že zave- -

řiditel pro Ncbrasku

aneb

Interatate Lind and Cattle Co

Minneapolis Minn 50
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kvapující objev Shledali ie roz by jej do Caldwcll liurleioo Co veze ji do domova Carrollova kdo 10 araiKo pomicce otázala ae

joha aii 80 akrů kterou vyměřo- - Tex kde zbylí flenovd rodiny Mouala nallzti klidu a úkrytu dívka tichým pláčem promíteným
hlasem:vili est ohromné bohatou oa Uardclínov obývali Smart vlak P'ed dotěrnými aiíeoty Hned ná

síloé vyvěrající pramen přírodního ihned po rozmluv a lehkověrným sledujícího dna vypravilase Choice "1'řiíii jste naa zabit?"
"Nikoliv" ujal Sfi slova Sark llobDloicje rozemcK ten prcjitavovai barkem celé téže noci odejel do starou pniiy u barkrm na cesty nástroje

m"t"!V!ibáječnou sumu peněz a ode dne téhož města aby Jej předešel Cesta byla fpatná 1 vzdslenosti "Naopak bude a vámi co nej
ZiiKÍIdin Kdnrina tnolokdy objeven tento pohádkový l'o krátkém vyptávání ve městě W pomalu ubývalo Takřka c lý vJídnčjí zacházenu pakli podepí

zdroj bohatství firma Smart Hí zví Jíl Smart že dva 2 rodiny Mo Hráveo proíždením hustých a Éete Knto malý lístek''
kriinfi llliMti-ovnnr- f roli-nik-

limlithnfch nrtMtroJ ň

Kriufifl Dlnnn omnuvbahnitých porostA nejiilého údolí "Uíetřte naíích životů isemliardelinův skutečné v méstfi zňiiermolíoífue usilovala o vyvlaat
oéoí pozemku toho jeoi byl jim

v foiiknrí nrtotrojo honttlubao lacinto Chýlilo so již k v hotova podepsat! cokoliv jenstávají a sice Cholce dívka asi mvfi f cNkfl Imriiionlky
čem když povoz přiblížil se kjetkem juté nezámožné rodiny

koncurtltiy jn

K ÍVrvcný a
aoletá a o dvé léta mladií bratr NcJnlíAI cenykdyž nás necháte odejít 1 tohoto

itnSoého místs'' VVlirudfil iiMlíittlel VJakés chatrči u níž náhle SarkVVhit liarJ-lja- a jejíž Členové ale Sani který prá6 byl so odebral huilohiiffh mi- -Hynovd svrtuzriAiiiych
jíž před o£kolika lety 10 odateho do Nového Mexika se stádem do "Vezme nám asi tři dny než Ktrojn riftto iinedzastavil řkai "Jsme na místil''

ihned odvazoval kotiii od vozui! J I i nit i ivalí Kam nebylo nikomu zná TOUIH VITA liuytKa Mccna cuoice ponvaia v dohotovíme nati práci a po dobu
tu budete zde ponechány budete

tmf M Wwbiioh Ave (hlf:uo IIImo Firma Smart & liermo "Není možná!'' zvolala polekácelém mésté zvučného jména nej
liogue napjala vseebny aíly aby ná dívka "VŽdyť chatrč jo úplné vzorně obslouženy a není ae vámhezčí krásky a byla uznávanou
zmizelé dídice objevila a právo Hojně zásobenýpustá 1 nikdo zde nebydlil'hvÉzdou v salonech společnosti Čeho báti'' odpověděl Sark me-

zitím co vytahoval z kapsy přilen vejdčlc" pobízel majorDruhého dne přijel Sark domajctoické od nich za značný ob
noa zakoupila

i á ti i a

Caldwcll a rovnou zamířil k obydlí "napojím zatmi koně 1 v urzku 10 pravenou již listinu na které BZDicKý a uzenářský obchod
vrátím' Na to zmizel 1 kořímiMezitím vlak pověst o bohatých iiardelinO kdež představil se scházel pouze jen podpis a kte

vIknIiiIObé ženy vynÉníly výmluvnéložiskách oleje roznesla se rychto rouž Choice dala by mu úplnévstříc mu vyiedlí krásce Jské w

atí blesku po celém státě a brabivl vlak bylo jeho překvapení když právo jednali libovolné a její ma Bratři Soitiftiovópohledy Na to vyhrkly dívce

siry do očí 1 chvéjícím se hlaiem

pravilas
jtrtkem
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vkročiv do nádherného salonku

představen byl jinému muži oa
návltévfi tam dlícímu Smartovi od

Wiiliam ulV č 1331a urune strany pnunzii ae

"ťolly staly jíme se obití ha Hermotingue podávaje třesoucí Mají na výbír vždy hojnost řurslvflio

peněžnící ze viech atrao sháněli

po majctnícícb zázračně boha-

tého pozemku a také po deltím
tase podařilo 10 jím pravé majeť
niky objevili Objevil je starý
jakýs pokoutní advokát jménem
liuckiogbam Sark bydlící v hou- -

nebné zrády mNia vm-ii- urunu iciicii uxenaritKese dívce péro k podpisu
'

firmy Smart & lícrmolioue Když
pak Choice na chvíli ze avétnico iicjienM povfnu 'i?výrobky tčf ' 10 tfiStará chová vicmožnfi télila fa bez odporu chopila se péra i'řljďt© a p
odella pokptai Smart Sarkovi: til llť? tolořcDun (UU kil'éa chystsia ae přivě podepsstiutékanou dívku ač sama nemohla

so zhostili pocitu divné bázoé"Nemohu s 0 ničeho svésti 1osudnou listinu když tu náhle
dvéře s praskotem byly vyraženyItioácb San Jacínto který druhdy Mezitím den se chýlil víco aOdejdu ihned jakmile ae vrátí

zoával Členy rodiny Whita Uarde Hleďte vi pořídili léoe Snažte se více Tma nadcházela a 1 ní zá
1 I ' I

neb Lcvnc výlety
rovefl zlovéstné vytí hlsdových
vlka jichž celá hejna v okolí tom

získati od ní postupní právo
notářské splnomocnéní''

a jimi vrazili do vnitř dva mladí
mužové Hermoliogue amrteloě
zbledl aviak již v přiřítím okamži
ku uchopen byl pod krkem aVo té Smarl se vzdálil a Ssrk - J'- 0-

zastal a nezkuicnou dívkou oss mrltěn stranou v tomtéž okamži

se potloukají Major bpsrk se
doaud nevrscel Dívku přepadl
smrtelný strach a tísni pfitulila

nmocen Choice četla sice naho ku Sark odhozen do koutu a notář
se k chove když a hrůzou spatřiladile noviny a védSla žo pozemky obou darebáků sražeu k zemi

lina 1 nimž sousedil otec rodiny
zemřel na bahenní zimnici a také

nebylo Sarki lajno že i oststoí
Členové rodiny té až na dva nej
mladiího bratra a sestru podlehli
zhoubné té chorobě Tito zbývá
vající členové rodiny jak pozdéji
xvědél zůstávali v liurleson
okrese
Než vydal se na cestu za nimi

navitívii jeltě dvakrát zázračné

pozemky o nichž v poslední dobfi

tolik mluveno Zde shledal Sark

Choice odhodila péro a a výv okolí jejího rodíité rychle postu v tmS stálo se blížící svítící očí a

bílé zuby vyjících Eeiempují v cené nemeta vlak ani zdáni
"Sežerou nás '

leptem proo ohromných sumách které place

křikem "Drahý bratře!" vrhla ae
kol krku mladSímu z obou mužů

který sosžil so nejvýl rozčilenou
dívku upokojit

nesla v Síleném strachuny byly za nepatrné kousky zemé
"Nikoliv "odvítila vířná chůvav okolí icillio dédictví

"seďte tiie budu se brániti touto "A zde'1 radostně zvolalaNež také porada ae Sarkem za
holí Vlci jsou přilil zbsbČlí nežstala bezvýslednou 1 na konec 1'olly "zde jest vái milovník

"Mr Uob Warren"aby se hned odvážili'rozhodla ae Choice že podívá se

V témž oksmŽiku učinil vůdce "Hychle vypravuj co ae dálo''
Ceny okružních cent Omuhy

2525FittiliirEFa

smečky mocný skok a dopadl
tčsně před černofiku Táž neztra-

tila ni okamžiku a prudce uhodila
vlka holí do hlavy takže týž bez-

vládně dopadnul a vozu k zemi

Na prodej 17 až 1H srpna

vyzval bratr sestru svou Choice a
mezitím co ta v krátce celou udá-

lost mu sdělovala pustil se
Wsrren za prchajícími dareby %

vypáliv za nimi několik ran
ustřelil maj Sarkovi pravé ucho—

sama na zázračné ty pozemky v

průvodu staré černoSské své oSe

třovatelky Foliy
Dívka přibyla na místo v době

nejvylSího rozčilení a ruchu na

olejných polích Nové a nové

prameny objevovány byly každého
dne a trysksiy silou do výle Ka

pitalisté a penčžnící nabízeli vyso

Vlak již v následujícím okamžiku

počaly na vůz dorážet! ostatní

Šelmy a rozvinul ae hrozný zou-íal- ý

zápas mezi odhodlanými že
nami a lítými bestiemi Choice

ké aumy peoéz za každou píď
zemé a když roznesla se mezi

Šťastni odebrali se vfiíchni čtyři
zpět do San jacinto a v brzku na
to praví dědicové domohli ae
lehce práva na svůj majetek a

Stěsiěna po přestálých útrapách
usmívá se na nČ

Choice a Sam Uardelinovi ná
k-ž-í dnes k nejzáwažnějKím lidem
ve státu Texsti

pojednou se itoufalou odvahou

uchopila na voze ležící obufiek a

nimi zpráva Že majitelka zázrač-

ného pozemku toho nalézá ae na
místé tu rozčilení jejich neznalo
mezí ani konce a vMchni shro

I(ntky do infht iifžo 11 vo

doných na produj kž(lý
dun pktnd už do íil IIJiih
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rovněž coufalo odrážela útoky
vlků jež Čím dále tím byly as ta r i

vějlí Když už obě statečné Ženy
máždtli ae kol hotelu kde Choice

byla ubytována a domáhali se ochabovaly kmitla pojednou

nebývalý ruch Hed jeho očima

rozprostírsla ae rozloha 40 akrů
kteráž kdysi vyméoéna byla za

slepého kooé a rozbité housle a

dnea ten samý pozemek prodáván
byl na stopy Kousek půdy který
přikryt mohl se koQskou houní
mohl zakoupili jen zámožný pe-oiž-

oík

a kapitalista za ohromné

aumy penéz A báječný pozemek
len aousedil a majetkem rodiny
liardelínovy Sark rozpomenul
ae rovoéž že liirdelioet jsa pro
chatrné zdraví nucen opuititi kra

jinu tuto nabízel v dobé té pózu-m- ek

svůj po fi za akr marné
vlak hledal kupce Advokátova

mysl horečné pracovala videi před
aebou příležitost ku zbohatnutí
Jaké nedočkal by se do své smrti

vyhledá dédice coi mu bude ieT
dosti snadné li beztoho ani o

objevu nlo neví nabídne jim slul-no- u

cenu ta pozemek a potom
starému advokátu div Že hlava se

oerosikočiia pomyšlením nad ne-

nadálým Itlitím a v duchu vidli

10 jil milionářem
V tom vyrulea byl se svých

myllének mladým ilulné odéným
tnuitm který přiblíživ i k né-m- u

ihned taká se představil co

společník firmy Smarl & Hermo-liogu- e

Obratnému obchodníku

nevsálo dlouho vytvéJeli le Sark
má ceooé vldomoili o majctolcích

poiamku oa kletý firma jeho mála

spasná myllenka hlavou stsré
Domovy ř Kaosas na pileťolly Koztkrtla rychle sirku a

vhodila ji do sánoby sena a suché

slámy na podlaze vosu se nalézá

jící která ihaed vsplanula issuým in 1 (iimuierne k iivtnitinv
vliSttil ceny tlo innohyt li jui!
mUt v MliiutiiliMl'lilL-)tMiil)i- i

ohněm Na to uchopila statečná

černolka do obou rukou hořící t'!ImlImiA 'iuiy Ivtttiit N w VrnKu

'i nslámu a vhodila jl meii přskvape
né vlky kteři na okamžik sůitali

přístupu k přestřelené dívce Nej

smelejlí a nich vnikl do svftntce
v níi Choice přebývala a maje
v ruce pytlík se slaťáky sípal
rychlei "Tento obsahuje átooo
vo zlaté a mám jih připraveno
Jelti jedno sto kteréž nabitím
vám ta podepsání tohoto kousku

papíru' a a Unii slovy podával ji
ku podepsáni postupní smlouvu
na poicmek
Choice ustoupila překvapena

smělosti a vyiývavostl poitmbo
vého arfnta a hlasem chvijUlm
se roíhořCsodn odkásala aldo
doby kdy brslr jejt se vrátí col
melo býli v dohft velmi krátké

uraženi ihned vltk obnovili útok
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tty HiJvit ll

Mám mnohá laciné farmy teufe v
xáitttnfm Kanuu levni iu irolcJ
Mulut itoMUiU fát m minii
trk a vlm tné njUtky Hrtiuiu tlar-n- u

Ktiit nyni mi tfkkále vtuumitlut
trny í'Utc iVkv nrlui KMglioky u
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no B a "Wllllam Ml

HM tA lula )k4 I M"fvll tu
Jllí Ullt4 4i ! ulHb4 li' l N

XUyitM tlivUI lllftloU SÍJHja

l dvojitou luřivosll
MMut(me se spasili útěkem do

domku" vykřikla ťolly) "seikcc

11 itmiime liáiejme na Atiku 1 spálenou
slámu"
Dívka ihned učinila dle návodu UUIrUl l'rMiřir IriuI

MIIhuU iMtrl U lttakuUné opatrovnice 1 jil v pří rarnam ht Omitia1401Aviak tím neisitavila proud ]! Itím okamžiku řádily ob! tryskem
ofeh agentů kltil stála na ol do k chatrči loshaiujlco kolem ho- -


