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bují vám Ie lid vám t udu porno

trn kdfkoli chcete a kd koli bii(l

niolno"
"Můj otce kltiý tyl jfltl pio-

-

ttm a tam lnhácl tri tile a trilíyťuii jíl i dalrka pororoval
poltrřenlmule o mnti se topícího tápatl

V jednom koutě vnitřní řlti
lodi ttál sud o samotě ku předu

v!hu i vlnami a dávajícího jim
anamrnt— a protoie i piril rád O Sovcrúv i Severu v ♦tliilrjííui pirátem nl jm já

postavený Ý Krvcčlstltcl ( Ncrvotottpomáhá tonoucímu dal ratlditi říkával at)tli laději věřil Čritu

nrl bělochovi llíloíi touží po Na tomto udě tyl maďartkýlity tak aby loď se pfiMiiila k

glilioll ?m promluvili o dalUt h l
cth" pravil itař
"I piti Rnriil Hataioi i JI ni

la myilil" odpoví IM Irafiroutuký

kapitán "Podobný parnifrk
Hajnou potldkou ko rl ciil

1)1 poslán k admirálovi st víka

Irm lUitinovým tt y nitilitial
boj latou u tdl níta Mrxika mu

nablxn)% aby vůbec nnodpovMíl
im aoi jvtltným vý Mřelr-- li

Miřknou i bfi kuli A aby ae i
loděmi obrátil plul kt („ ir fu-

turu "

"Co tomu říká nát Miramooř"

láiul f! ťUlř

"l'ormt a vystupme na lUh
tam kda nát a Útkou oíckávaf''

' Ku předu tedy!'1 oaHJil c(b

pokynul pravicí lodnímu kapi-

tánu
A nádherná "Novarra" vy-

táhla kotvu pomalu te zatočila a

odplula smírem ku Queretaru

jmění pukladcch i po temleh In- -

mjJi na hladině e tmllajlcfmu nápis jrmul Doery ovSem rot
uměl "Viďaznyl'' (Pozor!)"Klo j i?" táial te Robura Q

difnň"
"já vtsk v tájmu Indiánů na

padl jsoni Maxmiliána Mne nr
Dorrymu bylo alovo toto velice

4
nápadné

n4rriilu tLKte potrc- - let níti-nv- tchern pmtt
txnim i thv a fcrc hnil ro fivnlmu Hft p(tlHl
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acprevldclnontt'i:li n ctmrfihrttil Jonikůlio ptihliivl
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počítej k evroptký-- bělochům já Stanul před tudem a divil ie na

Doi ryho po anglicku
'M xikán!'' oJpovíJÉI Dcer

zvučným hlam
"TroMPÍnlkř''
"Nikoli! Uprchlíkl" křičel Doe-r- y

"Vezměte mne nahoru ne

tento nápis
Jediné slovo v jeho matefitině

isctn tvůj utoupencc a tvůj pllvr
ženec"

"Dovedl byt toho dokázali?''

"čím?"
♦— a jak zda lahodilo jeho zkažené

Cuiin fl(M)duí!mohu se již udrieti na vodě tělo
mám ztrnulé — věru je zázrak že Vri44444444fta444t44444444440Sud tento přicházel z jeho do"Získej pro naíi věc onoho

strážce který ti pomohl k útěku" 3S(WtCena HalMmttjsem posud křeče nedostal!'' mova z jeho vlasti
Z opuštěných Uher!

"Co aii jest v tomto tudě?'
b "Kačka ' spustili cluoelc na

jsou pt kPjf tii i t jtnt f iny
"KiMiUřt it ttl tť atol ni"
Ttoí ř Ulf it tr raptallm!

Vlak timl tliinem!''
"Nikoli proto ale Ir j objevil

iho lajniutvl Robura láiliti
itřcr I tvé trmi( Ie otroci jou
n ji to lodi pod spodním dm im

ukryli Bojím te Ie tle tt ti po
vede Hoď mne do mole tlm

mně učinil dobrodiní''

"Tk? RoSiira tedy provijí po

tají obchody i otroky?"
"Zabil ty tě pane kdyby tt

dověděl Ie ji te mnou mluvil''

"Nboj te tolik"
"A spatři li nát někJo?"
"Zabil bych tě"
"Ne ne vůdce pirátů nenml

zvěděli že jsi viděl lajné oddělení
"Rackovo""
"Povím ti něco spanilá dcero

Slunce"
"Otec i matka nazývají mne t é

Říkej mně tak i ty pane můj"
"V mé kajutě jest kulaté okno

blízko nad mořem Tělo natřel si

olejem abys déle tnetla chlad vo-

dy Pomohu ti tímto oknem do

moře ostatek tvěřlm Bohu Snad

dostane se do rukou lidí dobrosr-dečnýc- h

a nulosrduých kteří tě

nezavezou daleko jsmeť právě na

blízko ostrova Kazikův A pohlti-
li tě hlubiny mořské budeitťastna
— nebudc! ispofl více trpěli"
"A dostanu li te opět pirátům

do rukou?"
"Zde mál dýku Připni ti ji k

pasu a ncbudel li se moci zachrá-

nili probodni te"
"Oh kterak ie ti odtloužím

můj dobrý pane?" zvolala Fé se

slzami v očích a padajíc před
Doerym na kolena

"Děkuj tvému Bohu že jsi do

"K čemu ho mám získali?'

"Abych mohl te zmocnit! oněch

tří milionů císaře Maxmiliána"
Tesettholl a ostatní loďstvo za

mytlil si "Co vyvážejí a Uher
VCt-

v-
tlf

P vyniká tiodo vAcvIiny 1JKy při ku- - C
All dóll a odroHtlýcit Ix&i zátičt a vAccItny

tak daleko za moře?""Jinými slovy — abych znova

moře a vytáhli Docryho na palubu
Muž z vody vylovený byl sku-

tečně ztrnulý

Byl ve vodě plných Eest hodin

zápase i vlnami tu ploval tu
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Popošel blíže k sudu a počal ho
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choroby plic I hrtanu Vyliojl a dert a
prohlíželi

vrátil te na fregattu "Novarru ?

"Ano"
"Oh nebojím se toho! Nemysli

si že bych toho neučinil! Dejte
Muuni a chřipku iiivu-- n ncmoc"Nejsplle v něm bude střelnýzase vodu tlapal jen aby udržet se

na hladině pokud pomoci se mu nýxarovefl Yvprach ' zabručel si Dot-r-

Kromně indiánský 11 pomalujte mně Jakou oklikou vsak dostal se

tento sud na loď dovedl by jedině

y
Tabletky protio' 2H tcDlACenu TaMctuk ♦

pal hodiny ji následovalo
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Tajemství námořního lupiče

Půl dne centy za "Novarrou'1

císaře Maxmiliána za íregattami
císařskou loď provázejícími plula
z Miremare až k bfeham mexi-

ckým loď bárce te podobající i
černými plachtami
Na stěžni lodním vlála mexická

vlajka co znamenalo tolik ie
loď tto oáifM Mexiku

Loď tau byU lodi vlech moří

Iiylo ji možno viu&ií vlade kde

byla vyhlídka na kořin a plun
MolStí lupiči nazývali ji "Ka

nedostane
Robura dal mu silnou Černou

kávu t rumem za několik hodin

ae Dor-r- úplně zotavil

Ohřívaje nt poledním slunci

obličej loď va?e nechť mne dove-

ze blfzko k fregattě a já sám vám

peníze císařovy přinesu!"
"Ty přinesu si již sám jen

Robura a jeho soudruzi říct

Mezi tím co ti Doery tud ft!HHtt#blízka prohlížel cítil ie prkna Scvcrova Mast' na rány n bolesti
když nás vojín beze hluku pustí pod nohami te mu prohýbajíprotahoval se u stožáru a vypra tilčl zrfrodky tiemťl odttrafiiio rittit a rahrául otrnvo krve

noh rovně při IččchI )twvřfnyyli rtin fillnCnl řeíti
opurít ftpólunln Cchu iňtii pimtiiu 2ttii

voval svou příhodu Robura Jedno prkno pohnulo te tak Že

iukIiI e na něm houpali Doery
Uzc v&eho přemýšlení několikráte

drizi tuho ho obklopili a zvědavě

na loď Ostatní bude násí staro-

stí Nu? — promluvíS ee svým

známým na oné lodi?"
"Promluvím"

ho poslouchali
"Ano!" vypravoval Docry zvuč-

ným hlasem "chystat jsem se k

úkladné vraždě jen abych zničil

"Já půjdu t tebou též tice byt
ček po ptáku bouřliváku za

te na uvolněné detce zahoupal
Prkno te prohnulo prasklo i

zlomilo se

"Racek" jest již asi hodně sta
nát mohl zradili

"Pojď tím lépe te věc podaří"

Scvcrovy

Pilulky pro Jťítrn
pflftohl přlroifani ti a Jiítrn u

jiruvii)! Btolici z)cdnal chuť
1f Jídlu n tiojl žliičtintont
rloutottkti a žiMČova kamen
ky Cena 21 tt poctou 27ct

Severu v

Životní Bulsílm
tct věrH Bvtmii mtnu o

Ími' vlévá nový rlvot docclc-h-

tálo Zkuntu Uo při yiicpé
ucA flvHffftl nadýitidnl rňm

vrotl a neNlahlontl Coita 7Dc
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nejvčtěího nepřítele Mexika císaře
j z _ leií t— ""Přisaháš? '

Maxmiliána Musíte věděti při
telé že Maxmilián hned po tvém

ry ze lna la ()uiiiicio Hunu

pomyslil ti Doery a chtěl ae ubl

rati dál

"Na vse nač li přejete neboť

nenávidím tohoto císaře z hloubi onastoupení na trůn počne námořní
Noha jeho vlak jež klesla do vedla pohnotití mé zatvrzelé trdcetrdce!"

"17 nát není Žádných přísah
"Co tedy?"

hlubiny dotkla te jakéhosi měk

5 Na prodej ve všech léklrnách a obchodech s léky ♦
kého předmětu a dole pod prk

k útrpnosti"
"Již dlouho tak vlídného slova

neslyšela Zde na lodi Roburově

dottávalo ie mně jen bití ktrabá- -

"Vypálíme ti na pnou nad oem někdo tichým přitlumeným
hlasem zaúpělsrdcem znamení mořských lupičů

smrtihlavu Toto znamení nám "Co je to? ' pravil a poněkud čem"
se zarazil dívaje se dolů skulinounevěrné vydává v moc a hlásá

také vSem oafiim toudruhům že

ten kdo hlavu tuto na pnou má

"Bude li ti otud příznivý a vy-

vázne! li vzkaž po někom do
náčelníkovi tajné policie Doe

jež ve zlomeném prkně vznikla

Ze skuliny zvedla te rudolka
dívka na pohled asi patnáctiletá rymu kde jsi Přijdu ti pak pro
Černé tvé oči upřela bázlivě na tebe" JOS DUFFY vclko-- 1 maloobí-liodní- k

LIHOVINAMI®"Vzkáži můj dobrý pane AleDoeryho a vztáhla k němu ruce

jakoby ho protila má na skladě

lupiče vyhlazovati Vy jste Indi-

áni mexičtí domorodci jíž bylí za

tpaoělské nadvlády odstrčeni Cí-

sař běloch pak nadobro vát vymí-

tí Jakž tedy bych nevzal na tebe

zahubit! ho!"

"Tyt také bělochem!" pravil
Robura "Co ti je po Indiánech?"

"Jsem v službách juarezových
Jsem vrchním náčelníkem tajné

policie republiky mexické!"

Piráti e zachvěli

"Ten člověk lže!" řekl Robura

soudruhům tvým v jejich řeči ma-

teřské aby mu Doery nerozuměl

"MluvMí víak pravdu nemůže

zůstati na mé lodi já tajným poli-

cistům Juarezovým nedůvěřuji Na

lodi máme teď osmadvacet otroků

to by scházelo aby te to dově-

děli"

"Jest v naíí moci neměj ttra-ch-

Roburo" řekl jeden pirát
"Je-l- i to člověk nebezpečný uml-

čím ho"
"A pak" obrátil te Robura k

Dívka přet to že měla rudou
teď jíž mne propusť! Bude brzo
ráno poznají že nejsem v úkrytě
a oběma nám by te zle dařilo!'1

vypálenou náleží mezi nát"
"Chcete mně vypálili toto zna-

mení?" poděsil te Doery
"Ano znamení "

"Můžete mně i bez toho v-

ěřili"

"Iíez tmrtihlavy nevěříme!"

Doery te zamyslil
"Nedám li ti na Radra vypáliti

toto zoameoí jsem ztracen pohlí

pleť byla z nejhezčích itvoření

jež Dotry kdy viděl
Veliké černé oči její podobaly

výborná Importovaná I kalifornská vína jakož I Impor-

tované a kentucké kořalky a likéry

Huíf Ie zboží Jest také Jk o nim trilí Jinak ta penít vrátí
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Doery naplnil umývadlo olejem
a vylel ze dveří ivé kajuty Dával

pozor zdali jich oikdo oeslyfií
Sličná Indiánka ti natřela zatím

tělo olejem a opátala ie dýkou
Po té otevřeli potichu obezřele

okénko — ipustila ie do moře

Fé žehnala pří tom tvou mateř- -

žejí na mne nedůvěřivě'' myslil li

Doery "A vypáli li mně je?

te očím srnky
Dívala te na něho moudře bo

iettoě prosebně
Rudé tělo její bylo jako nej

krásnějSÍ ženská tocha
Na liji byla pleť jejf mfrty Med

If tato ivětlejM mláta ivědčila c

tom že tličoá dívka kazická nosí

Jest to asi straftná bolest a potupa
pro celý život! Znamení to učiní

Slinou ivérnu ochránci

Doery zaslechl tiché Iplýchoutí

i ze mne piráti "

"Nuže — nemil odvahy?" tá
zal ae Robura "čí te bojll?
Rozžhavené železo oepůaobí tako-

vou bolest namažeme ti hned

vala v těch místech klenoty zlaté Fé uimívijíc te blaženi a plni
anebo bronzové itěttí vználela te na vlnáchDoerymu "zavraždil isi císaře?"
"Kdo jut?" tázal ie Doery po Doery chvíli ie zt nf díval a rit

A I Fxiek & Son Co

CVelk3obchodnícl i Importéřl--

LÍHOVIN EL LIK&Rťj
Máxtupelfirmyi 1 Klrseht Hrf Trku rrlwt

Tel MiWr-- 1001 Varna ul Omaha

tpálené místo olejem který bolesti kou jí kynul Když pak viděl jižanglicku
Dívka odpověděli mu lotva iro

"Atentát ae mně nepodařil Na

lůžku jeho tpal jiný padl jsem na

toho"
"Jsi zbabělý chlap) Juarez mohl

jen matné jejf obrysy zavřel okno
zumitelně že doma ji nazývali

utiSÍ Ci váhái —co? Roz

myslil jsi ti tpřátelovati te i pí

ráty?"
"Bolest mne poněkud oditriSi

la" odpověděl Doery odevzdává

"Dcerou Slunce" a že otec její

a ulehl it
Lehl li a myslil na Fé

"Vlečka dobrodružttvf která
místo tebe potlati chytřejSího člo

jsem zažil nevyrovnají ie posled
je te do tvého osudu "Ale nechť

pálí ona tmrtihlava tebe více chci
ním událottem mého života! my
alíl ti a irdco jeho bylo naplněno

přáním aby neSťaitná otrokyoě
dostala te trittně ku břehu anebo

jett předním pohlivárem Kazíkúv

Kobura ji ukradl a již kolik mčsf

ců i nf projíždí po mořích

"A kde jti Um ležela pod po

dlahou?" tázal te Doery
'To jett oale míito'' odpově

děla dívka tmutně
"Což jest vál tam víceí'
"Mnoho vvlmí mnoho"

ti ukázali že jsem dobrým a věr-

ným přítelem Indiánův"
Robura pokynul kterémusi sou do rukou útrpných hodných lidí

druhovi Tento te zvedl a odděl A dobrodiní nelťaatné dívce u- -

nímž přichází sir uteir ial a

Majitel její nazýat ae Kobura

Tento Kobura byl nejnebezpeč-

něji! poatavou z mexických domo-

rodců

Jest to vzor mořských tupilo
Divoký prudký Lstivý a vypo-

čítavý Ukrutný až k nekonečnosti

v touze po penězích nenasytný
"Novarru'' doprovázel jen pro-

to aby ji při příležitostí přepadl a

vyplenil
'Nový císař nejde zaujat trna i

prázdnýma rukama!" Ukal ivým

soudruhům kteří v ípatnostech
bytí bodni tvého vodce

"Jenom Ze uloupiti poklad cí-

sařský bude těiko" odpověděl je-

den pirát "Rakouské válečné

lodí ubírají ie za lodí císařovou

jako stín za tělem velmi těžko

bude dostati ie k ní!''

"Ty i vy ostatní druzí — jenom

ponechte utotc mně" odpověděl
Kobura "Válnčné lodě těžce ae

pohybují net spozorujt nebezpečí
odneseme peníze i klenoty''

A divokým chechtotem dodal

"To bude pak zábava! Bělostné

kněžny na nalí lodi!"

"Ďai vzal bělostné kněžny my

chceme jen peníze drahocenné

věcí Pro mne mohou ti víecky

odejiti domů" prohodil opět jiný

lupič
Hobura napjal alucb

"Zdá 16 mně že t dáli slyším

'výstřely!'' pravil
Houf bandita kolem vodce pí

ráto nmlkl rovněž poslouchal
"Tak jest na "Novaře" před

námi plující ie střílí" pravili oě

kteří
"Což nás někdo předešel ?"

Robura ivraStil čelo

"Ne to není možné! Na Robtiru

poaud žádný pirát ftuvyzrál Sid
stříleli na mořské ptáky"
"Teď v nocí?"

"Eh co je nám po tom nechť

i střílí po čemkoli! Co dělají

otroci?"
"Vlichoi ipějí na svém místě''
"To byli podařeni myilénka

co?'
"Skvostná"
"Otrokáře obchodníky otroky

pronásledují Amerikáni i Angliča

oil Al# nechť — na mé lodi žád-

ného t nich nikdy nenajdoutřebat

bylo na ní vždy dvacet — třicet

kusa!"

"Ano vůdce Robura ja vtipný
muž!"

"A mezi jeho přáteli nikdy není

zrádců!"

"Koburi bratříky w dělí o ko-fi-

proto ho přátelé jeho milují"
"A loď dvojím dnem — toť

vtipný vynález co?"

"Prostý přece velkolepý!''

Robura totiž když Angličané

počali pronásledovat! obchodníky

otroky vymyslil li že dá na tvé

lodi zhotovit! dvojí doo Na spod-

ním dně umístí lidí ukradené k

obchodním cílům určené kdyby

přišly úřady anglické net o ameri-

cké na loď vykonat! prohlídku

pustil by prostě apodní dno lodní

do mole otroci vesměi te utopí

Úřední orgány pak mohou t dlou-

hými nosy odtáhnout! na lodi ne-

najdou nic podezřelého
Mluvili o užitečnosti tohoto vy-

nálezu kdyi opět zaslechii % dáli

výstřely

činěné ho blažilo
"A víichni jsou ttk hezcí jako

ty?' tázal si Doery a pohladiv

_ "

Fred Krug Browing Co
OMAHA NEBRASKA

Ntittiií vzorný plvoviir"
Vatl xiejlepfii druh l±áltu
C"blt av Haett telta-- á 4 r yjáUsAcJi v lavJivieh

"Vyrvm mm ScavaVftfámu av bAné Ixo xiptdeí
UAe linAUll Hcjlepíí materiál a aejleptf Oehnlt ká dvrMmxtt

Tellká prělfet a lH:ko4ní apatriMt
M&E MSAHá! l'iMkoltl fxtentre '

A£ OlMlfclá Mále m irěUujíef brbftd

popIíiyjBe_ MhoMvyřlxiiJÍ dle přání

Po malé chvíli ae opět vrátil
nesl v malém kotlíku ohněm Že-

lízko jímž znamení vyp!(ij t
lahvičku a olejem na spáleninu
Želízko bylo zastrčeno do řeřa-

vého ublf v kotlíčku a bylo tkoro

Konečně utnul
I ve tou ještě viděl liičnou tvář

Indiánčinu
Ráno ho vzburcovili hrozným

dívku po tváři zvedl ji ae země

"Nevím odpověděla flivka a

povykem
Robura jinými dvěma pirátydo běla rozpálené Doery rozhalil

ti laty na pnou Kál u jeho lůžki
Směle a brdě udeřil te v hruď Víichni tři byli pobouřeni a zu

— jen tem přitiskněte to Mtvé řivě na něho pohlíželi očima krví

podlitýmaželezo on te Žáru jeho nebojíl
Roburovi líbila te odvaha bělo "Lotřil obořil ie na něho Ro

burachova a oči jeho chvěly te rozkol
nou radostí když žhavé železo

přititkf Doerymu na prta
"To pravil mně?" tázal ie Doe Hvnmry vyikociv t iQZki

'VIDoery zaúpěl
Rád by zařval bolettf ale sevřel

"Ano toběl"
"Čím jsem ti zasloužil tohoto

tklopila hlavu

"A proč tam ležíte?"

"To jest spodní doo lodi Tam

by nái oeniíli ti kdož by nit hle
dali"
"Rozumím Jste otroci a Ro-

bura jest nejen pirát ala i otro-

kář"
"Ano"
"Jak to tam dole vypadá?"
"Oh pane to jest místo hroz-

né itrallívét Jett totva vylií čtyř

stop člověk ie Um vejde pouze
v ležel"
"A kudy se tam jde?"
"Za tímto ludem" ukázala div-k- a

na lud a miďirtkým nápítem
"Leze m tam po Čtyřech kdo ti

nepospíií je při tom od pirátů bit

řemenem"
"O takové ukrutnosti neměl

jsem aoi tulení!"
"Oh pane vidím že jti bělo

věka I"- -

"To mně nepovídej že juem

zbabělcem" odporoval Doery
"Dvakráte jsem dal proto tvůj ži-

vot v ianc — a kdybych náhodou

nebyl znám t lodníkem který mne

střežil byl bych nyní již mrtv-
olou"

"Viděl jsi vnitřek Maxmiliáno

vy lodi?" tázal te Robura oči te

mti lk!y
"Viděl"
"Jett hezký?"

"jest tam mnoho drahocenno-ttí- "

"A což peníze?"
"Císař Maxmilián veze tebou

tří miliony franků v IMÍ"
"Tří miliony!" hrozili ae víichni

piráti
"Což jsou to peníze na zaujetí

říle? To jett jen zálohv kamará-

de zálohal Francouzské vojsko v

Mexiku dlící bude nyní platit
Maxmilián K tomu pak jest třebt

peněz mnoho peněz velmi mnoho

peněz!"
"Ta loď i penězi bude mojí

dříve než dottihoe k mexickému

břehu!" pravil Robura hrdou

eamolibottf

"Jste piráti?" tázal ie Doery

jakoby potud nepozoroval i kým

vlastni mluví
"Mé jméno jest Robura má

loď jett "Racek"! Doufám že tato

dvl jména nebudou ti neznáma?"

Doery tlyiel sice tato dvi jmé-

na poprvé ale stavěl ie jakory je
znal a jakoby i sám považoval
Roburu za velikého a oeohroži-telnéh- o

"Kdož by nezoal jméno amělé-h- o

a odvážného Robury?" pravil

Doery "Vždyť vSicbní námořní-

ci víichni lodníci před ním

třesou"
"To ti mytlím! A ty ae ne- -

bojílT'
"Já?" pravil Doery na pohled

klidně "Ji? ProC bycb ie tě bál?

pevni zuby jen aby te zdál býtí

odvážným
hrubého útoku? Nevypálil jti mně
na prtou vlattnoriični znak moř- -

Robura natřel po té ránu jeho tkých lupičů? Bídný utrhiči ne

Stetřl o spolelilivi sletcioi
~-V- aří a lahvojí výborné p!vo4-í-~
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myti! te ti bojím rhnědým hustým olejem rána zčer

nala a bolest ustala "Kde jsi byt v noci?" tázal te
Pak podal Robura Doerytru Robura loptl vztekem

ruku "Ni palubě ve vnitru lodittdy
mé kajctě "
"A prolomit jsi při tom prkno Pro stůl

ve iklidiíti!"

"Nyní ti věřím jti již mými"
pravil a prátkl Doerymu do dlaně

KAPITOLA
— Otroiynt"

"Racek" v patách tledoval ttále
"Já?' pravil Doery lbottejoi a

chem a běloíi bývají dobrotrdečnf
— proiím tě zab mne a boď mnecísařskou fregattu Maxmiliánovu M

tvářit te při tom nevinni "Ne-způsob-

jtem ti žádné ikody a

kdybych to inid učinil tnad bycb
měl tolik odviby abych ti to řekl

Ostatně imd uvěřil že bych zú-

myslně ti zde prkni nelámal ne-

vím jaký bycb měl při tom zá

Ti kdol dovedou oceniti výborný ttolnf nápoj
oblíbí ii zajisté naia "GOLD TOP" lahvové pivo
Jeat lehké perlíc! la a řízné a jako jeit zdravé jett i
chutné Vyrobeno jett z nejleplího chmele vybrané-
ho ječmene a Eitté vody—nenfť v ním ani jediné příti-d- y

jel by byla Ikodlivl neb nezdravá Není to laciné
pivo v nižádném tmytlu ale jett to jedno % nejleptfch
a ti kteří! ja jednou okutili atali se řádnými natimi

Robura a Doerym kuli velkolepé

plány kterak by bylo nejlépe

"Novarry" te zmocnili

Doery navrhoval že nejlépe by

bylo v tom okamžiku podniknouti

do moře abych déle netrpěla Pi-

ráti mne itriiai malí bijf a

trýzní ani o chléb ie netmfm hlá-

sit!"
"Což trpíte také hlad?"
"Nelze aoi vyslovili muka jel

inálfme Robura kromě toho na
mna i žárli Pravf že stojím mu

jem?"
zákazníky

na lod císařskou utok kdy loď

u břehu mexického zakotvf a kdy Dodává ae v bednách a aica v lihvích kvirto--Mexičané uvítají tlavnostni citaře

Robura pohlédl na tvé přátele
lekl indiánským jazykem

"Tin mluví buď pravdu aneboza dvě ttl dukátů a mou čett že v vých neb paintových Objednejte ai u ivého obchod
nika aneb telefonem —Tel Omaha t J43 So Omaba 8

Egypti nebo v Turecku zvlálť jest jeítě větlf lotr než jsme my
'

prodi za ito dukátů"

i jeho průvod
Robura naopak přál ai podnik-

nouti útok na lirém moři

"Vylézti na fregattu" pravil
'tvázati mužstvo rycble aebrati

"Vyslýchej ho dát" odvětil je
"Ubohá dívko!" přivit Doery

JETTER EEETIKE} C0„ fafi I latmji ifiíniÉ jítí

SOUTH OMAHA NEB
den pirát "Což poUpímc-l- i ho?''

útrpně PottrslováBl


