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Osidlování Divokého západu se 

stalo velkým úkolem pro mladý 

Americký národ! Ať již každý 

z nás přišel odkudkoliv, zhostili 

jsme se ho statečně a neohro-

ženě. 

Již jsme v půlce této cesty! Pa-

douch nebo hrdina, my jsme 

jedna rodina! 

------- 

BIZONI VYHUBENI 

Díky vytrvalému úsilí lovců i fe-

derální armády se již podařilo 

téměř vyhubit ohromná stáda 

bizonů, která přinášela všeliké 

potíže a nepohodlí. Již žádné 

zdržení na železnici! Již žádná 

obživa pro Indiány! 

 

Z původních počtů, které se od-

hadují až na 60 milionů, na 

amerických prériích přežívá ne 

více než pár stovek těchto zví-

řat. Ať žije civilizace! 

------- 

ROSTOUCÍ BOHATSTVÍ 

Divoký západ bohatne. Nově 

příchozí skupinky využívají 

všech prostředků, aby získávali 

více a více peněz. Sní své sny o 

novém životě, svobodě a bohat-

ství. To jsou skvělé zprávy. 

S tím ale také bohužel roste zlo-

činnost a hrubé chování. Dou-

fáme, že nejnovější opatření fe-

derální vlády na zajištění bez-

pečnosti cest a osad napomůže 

k tomu, aby to byla poctivá 

práce, která vede k bohatství, a 

nikoliv loupeže, násilí a zločin. 

Všem banditům! Nikdy není 

pozdě na to vzdát se cesty hří-

chu. Kdo zpytuje svědomí, 

bude mu odpuštěno. 

 

ZPRÁVY 

Charles Jones, průzkumník a 

amatérský archeolog byl nale-

zen mrtvý ve svém domě v No-

vém Mexiku. Po návratu ze své 

poslední expedice do hor, kde 

údajně nalezl rozsáhlé indián-

ské pohřebiště, onemocněl ta-

jemnou horečkou. Poslední noc 

před jeho smrtí jeho sousedé 

slyšeli z okolí jeho domu po-

divné zvuky a pohyby.  

 

Hudební slavnost s tancem při-

nesla radost a smích. Osadníci 

rádi zapomněli na své každo-

denní starosti a práci.  

 

Čím dál větší oblibu si získávají 

projížďky po řece. Celé velké 

skupiny nadšenců se vrhají do 

lodí a sjíždějí tyto nebezpečné 

toky plné peřejí a kamenů. Nic 

co by však dobyvatele Divo-

kého Západu vystrašilo! 

 

Divoký západ přitahuje podi-

víny všeho druhu! Šíří se zvěsti, 

že na sobotní večer se v Kansas 

City sjedou všelicí zájemci o as-

tronomické jevy. Jako bychom 

snad neměli dost práce s osi-

dlováním Západu… proč ještě 

koukat ke hvězdám, do ves-

míru? 

POLOVINA CESTY ZA NÁMI!!! 

LADY KOVBOJKA 
Hledá pistolníky a dobrodruhy pro 

úkoly všeho druhu 

. 
Registrace úkolu pouze $2 

   
Snadný a rychlý 

výdě lek 


