
brali než aby jej mohli poskyt
oootí Noc minula bez nehody v

polozbořené kolně do níž bylo ní
kolík otepí čerstvé alámy nastlá

Čcabfom lidu vo Spojoných Státoch
Tvrdohlavý Turek

no Ahmet bdíl a včtil obezřet

JUpsal JuUun Vnutí Aut při klad Ol Mroí noslf než kdykoliv jindy a ne bez

příčiny O půlnoci opustil prů

ČECHOVÉI rtODACII Dovolujamt al Vám oznAmltl fa Jorne

lozili a pro obchod práv otevřeli VELKÝ RYZE ČESKÝ

ZÁVOD ZASÍLATELSKÝ pod jmánaml

MÍB STATES MAIL OtlDEal HOUSE
vodd vesnici až na několik sel
kroků

Ahmrt sledoval ho aniž by byl
11 Ahmct neodpověděl Mel za' — bezpochyby aympatií umínčnce

'ijíité předsudek proti tomuto prů k umíoencAm — a ten kterého
zpozorován a vrátil ae do táboraM " _ 1 MM 1

koupil na myiu Kerpe líbil ie mumijoaumu
—

preaiuatv jeoz mu- -

ím drtrnatl ifm víra fřiall řím obzvlálte

liylo to zvíře malé poitavyvíc blížili k cíli
SIdttftTfnX ItltvX vfnf (MiftÉA aviak ailoé která mohlo uoétiti

náklad koni totiž as devadesátrWult jeho olkolíkeré nevysvř
tliicloé vzdáleaí s když před "okd" Cílí více nežli ato kílogra

teprve v okamžiku kdy ie prů
vodčí zpět připlížil
Co Činil tento muž venku?

Ahmct nemohl to uhodnouti Ne-

svědčil ae vlak že ie průvodčí s

nikým neietksl Ani Živé dula

nebylo viděli Ani jediný výkřik
nezazněl klidem nocil Ani jediné
znamení nebylo lze v celém okolí

spstříiil
"Ani jediného znamení?'' tázal

jížděl karavanu péče aby vyl mA — jeden z oních otlA jichž
hodinách odpoCínku vidy nepM naležíme celé tisíce v téchto kra
tomen za různými záminkami jínách Anatolie kdež transponuji
zvlířlní ba podezřelí pohledy plodiny do různých meřských
neustálé střežení zvláfili Amaníc

co íkladnfm kapltilem PŮL MILIONU DOLLARŮ Snahou

nati bude bychom et krajany venkovské va všem poctivé a

řádnč obsloužili Prodávám a do vétch států po expresu dré
a pettou zasíláme zboží vleho druhu Jako f Orooarll domáoí

nábytek kmns koberce Hol atroja hotové odávy pro mute

Itny f dítky koženou a gumovou obuv prádlo výbavy do nové

domácnosti hospodářské atroja polní a domácí nářadí vozy

tigoy kočáry bicykle xbotl sedlářské hudební nástroj plana

vjrhuny rboíl zlatnická a klenotnlcká moJnl a atřllnl zboll

nmcnň patontnl láky a gumové zboif stavtbnl materiál lela-i&(iU- é

zboll vůbec vis Čeho va avé domáonostl neb v hospo-

dářství potřebujete RUČlME fa nale tboll est lepil a Isv-n- í

Jíl než za Jká Vy nyní platíte Jiným firmám PO&IETE

nám tuh meníl objednávku — aeznáts Ca dostsnsts za Vai

ptnlt vlc a lepil xboll nel kdekoliv Jinde NAéB ZASAOAl

Vrátím Vám peníz zpit pukli Vás zboží neuspokojí aneb a

Ví in nehodí Toto J!t Jasná a zřetelná — dostojím vidy slovu

MjTr co v svá domácnosti neb v svám hoapodářstvl potře-bujot- e

ť Je to cokoliv sebe manil váo my Vám obratem polty
řMlcjme vzorky a ceny Založili Jem nái obchod nejvítil toho

druhu v Americe S PŮLMILIÓNOVÝM kapitálem — zbudovali

nn dobrých základech a Jsm přesvidtsnl t nái ČESKÝ LID

ve viech státech této nová nail vlasti dá vidy přdnot flrml
rifltl — flrmé RYZE ČESKÉ před vieml obchody clzonárodnlmf

PcrouCeJIce se do přizná viech krajanů íeiko amerlckých zů-

stávám v úctá ca Český zasilatelský závod '

nemohlo nechali Ahmeta pokoj so Ahmet když odebral ae na své

přiBtavfl
Tento čilý uták mčl umčle roz

Étípené uozdry což mu dovolo
valo že mohl se nejvtttí snad

ným Avtsk jeho strýc Kéraban místo v koloě "Coč nemohl býli
umluveným znamením onen ohef)otbyl ílovřk který by idílel jeho

noMÍ zbavovali much do nichobavy
"Nula Ahmeta?" táial Ké

který zaplál na okamžik na vý
chodoím obzoru?''vniknuvších To dodávalo mu

vzezření radostné jaksi veselou Tu vzpomněl si Ahmet dobřerabio opftofc ni rozhodl k

nového návrhu prftvodíího "če íysiognomii tak že byl by zašlou Že zatím co stál průvodčí oa mi
zii pojmenovaní "osel enz sekám na tvou odpovřď Co aou

díi o tomto piánu?'9 Sříitjc" Liie se fíplnfi od oních

ubohých zvířat o nichž Gtutier
mluví jako u udřených tvorech se

lém návrlí bylo lze zřlti v dálce
ohefi který třikráte po krátkých

přeatávkách prudce zaplál prve
než zmizel Nuže zprvu považo-
val Ahmet oheR ten za ohtfl nčja
kého pastýře Nyní viak v klidu

1 nám zcela dobře když cettovali
lamu nrwll rirtíil iň (itln tiu svislýma uiirna a vychrtlou krvá
aoad neprozřctelno abychom od cející páteří byl bezpochyby as M ANTOW h yXllltOIIHKÝrřwlwln JAKtll KANI)íÍKliifMo(N1wittt

Ébo odbočili" WjW 1 WiNTKUNIT UJmiiřiIU JOMttie KOKKH

MATíU KÁUÁ VILÉM A MTWJIfÍK VltANIt WAWÁU fívliovi rillllNtvasamoty ocitnuv se v jakési ztrnu
losti jež není spánkem přemýllel

' "A prcÉ Afimete jelikož prů'

dozrál k přesvědčení že oheflvodtí nái zni dobře vnitřní ceity
k nimi nám radí? Ostatní uSctf í

me tím mnoho Caiu'

VrftUfirA oliJniJiávky ft (lophf arirwijfi

MAIL ORDER HOUSE

tik tvrdohlavý jako urozený Ké

raban 4 Uruno pravil si že anad

nalezl v nim turecký přítel jeho
pána svého míslra
Co ae týče zásob byla to Čtvrt

ka skopce jež mčl a býti pod
ti-rý-

nebem upečena "bourg

ten nebyl ničím jiným než umlu

veným znamením CHIOAQO ILL1324 řlrfct Notlonnl Bank Dld"Můžeme miltf strííe dodožc- -

"Ano" pravil ai "tento průÚ neme-J- Í trochu koně lehce do- - 17 KAS volkf lkf llluMtrovAntf kefnloir bud hotov co mofni naldřlve
ii(J j diiririii nxiňn vAifii iém kclol vystřihnou vyplní ném poiiou lét

M&iuu tlololl uvederif kupom
vodčí jest zrádce toť zřejmol

wjínnouti houl ' jakýs to druh pleničoého jedoá v zájmu mocné osoby"
Aviak které? Ahmet nemohl¥ "Mluvil tak jediné proto že tt

iAmasi doprovází!' zvolal Kéra
chleba máslem to stačilo úplné
na tak krátkou cestu Malá dvou
kolová kára k níž byl osel zapřa
žen pojala tyto zásoby

l1 2 í:'íilL GBDEH HOUSE 1024 lo 20 řlnl Nallonal lank Bldif Chloutfo III

I'ÁN0 Vtt: — ZaMctt mni tétrmtt VAI ttkj Uluttrvvand katalog
jukmtlů ljude fwtuv

Jméno

ji jmenovali Ale tulil dobře že

tato zrada souvisí a úoosem Ama
síe Kývli vyrvána z rukou těch

Vty "Kdyby náa

'Wiimi ve Skutarí byl

viak oCekí'

byl první
#Jn9 In nltil na l'říitího dne 38 září bylipodniknutí jíž uloupili ji v Oděse ohrožová
oTeikralil ceatvr viíchni jtfitČ přej východun slun

i '
VuUovtilttaniee

na byla novým nebezpečím a

nyní když již bylí lémčř u cíle

zdaž nemohli se obávali nejbor- -

ci na nohou Konfi zapfsženi
bylí k občma talikám v nichž se

"Možná atrýCkur
"Nuže Ahmete já jeož beru

každý na své obvyklé místo uve"ast na tvycn zájmech mam za lího?
Ouunty

Dcpt 12 fíidt—
lebil Ahmet a průvodčí vylij "v ze puae um lepe cim arive Ahmet ztravil zbytek noci v
nuvše se na oře jeli před ksrava největiím neklidu Nevěděl kj dostaneme ae do bkutari Jame

t itále vvdlni v lane ntlakému čen u by ae měl rozhodnout! Mělnou již osei a károu zahájil Za

hodinu ni to zmizela Círá hladinatnriAlnt m [t[tni mASm at na
bez obalu prozradit! zradu tohoto

černého moře za úskalími
průvodčího zradu o niž více ne HvéloziitiitiJ (cnlíé

HirtnAnaVrir Jakol i
pochyboval Či měl jeltě čekatiCesta za dne nebyla zrovna

nejhorií ač vzhledem k cestám
aby ho spletl a potrestal? liailllMlllUV piivoJnlícskébylo ai lze ledčchoŽ přáli což 1Nastavlf den přinesl mu trochu

poskytovalo Kérabanovi příleži klidu Kozhodl ae leJy že vyčká
tust aby započal lilami svého vyrábí nejvítil

česká dílna lloligonltyieité tento den aby lépe mohl
reptání proti úřadům oitoman- - vniknout! do záměrů průvodčího HÍI Si

dejíti dvanáct mil neamíne ae

rozmýiletil"
"Dudíž strýcV' doloiíl Ahmet

"jelikož tomu tak chcete nebudu
ae příti"
' "Ne že tomu tak chci ale po
nivadž bylo by zpozdilé kdyby
cbom tak otutiníli'' řekl strýc
Ahmet DcodpovÉdř- l- Průvodčí

mohl viak pozorovat! Že mladý
muž přijal tuto zrninu cestovního

programu jen nejvřtll dftvérou

Jich pohledy ikřížily ae jen v je-

diném okamžiku to viak staíílo
Ahmet spatřoval v orAvodčím

ským 'ty mu "S-r-řsi- i

isa pevné odnoúian ze lei 401 na
"Jest fidcV' pravil "že blíží- -

okamžik a očí nespustí nedovolil

mu ani při cestě ni při odpočin
me ae k jjicn modernímu Caři

hradu I" ím aby se vzdálil Ostatně byli
"Cesty v Kurdistanu jsou mno

(ČECHY)

%JÍ Krajané jilSto m1 Imcit pro velký
ccimík a objcdtiojto Ion tam protoKa
ani v Americe není tukové harmoniky
k dontiiní Tam iry(1ávj( německé
tboli tovární a vydávají liu na ScMké

jeho společníci jakož 00 sám dc

bře ozbrojeni a kdyby se nthem lepil ' podotkl urozený
Janar- -

jednalo o Amaii byl by se ne

hrozil jakéhokoliv přepadení"I4(1 vtříni" odtufiii Kéraban
"a můj přítel Van Mitten nebudeého nepřítele Číhajícího oa pří Ahmet opanoval ae opít Jeho
mít! v tom ohledu ani Holandu co

Pro stůlobličej neprozrazoval nic co v

nitru jeho háralo Nikdo nepo
itovatí"
"V Žádném ohledu I'' rázné do

letitost při kteréž ho mohl
zádné přepadnout!
OttstnS návrh v příčině" ukráce-

ní cesty zalíbil ae všem ostatním

cestujícím Van Mitten a Uruno

střehl v jeho tváři ani nejmeo&l

změny ba nezpozoroval to ani

tám průvodčí jenž jej tvrdošíjně

zpytoval svým pohledem

ložila vznefcná Kurdka jejíž á

povaha se za každé příleži
tosli v celé své skvélosti ukazo
vala

í toužili bytí co nejdříve ve bkutari
I ihu ivnn ninllí(ninnii a!lna! Ahmet rozhodl se jediné k to

Van Mitten byl by Kérabana
mu že potají sdělil strýci Kéra-

banovi podezření jež právem po
nejradéji poslal k čertu že kochá
se lkádlením svého nelťittoého

přítele Aviak konec konců IčSil

urovnali Janar a Sarabul aby
vrátili ae odtud ae avým ivakrcm
a Ženichem po parolodi do Kur-diita- nv

Amaaie aby koneCot

apojena byla a Ahmetem a Neď

jal k průvodčímu a že tak učiní

při nejbliíií příležitosti jež ae mu
se že za čtyřicet osm hodin na

Ti kdož dovedou oceaiti výborný stolní nápoj
oblíbí si zajisté naše "GOLD TOP" lahvové pivof
Jest lehké perlící se a řízné a jako jest zdravé jest
chutné Vyrobeno jest z nejlcpSího chmele vybrané'
ho ječmene a čisté vody—neníť v nim 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 atali ae řádnými našimi

zákazníky
Dodává ae v bednách a aice v lahvích kvarto-

vých neb palntových Objednejte si u avéhoobcbjd
nika aneb telefonem —Tel Omaha 154a So Omaha 8

JETTER BREWINO C0„ n a laUTDji ffbonift PlTO

SOUTH OMAHA NICH

naskytnebude op£t avé volnosti odpustil
mu jeho žerty

Neudá-l- i se nějaká zrada Čižcb aby byla alavooitem tohoto
%Ratku přítomna mýlka měl být! dnelní den po

Večer zastavila ie karavana v' Proto byl návrh vfieobecnS při'
jat IJylo rozhodouto že odpo

sledním dorm cesty již byl nej

umíněnější ze všech osmanlíků kbídné vai a otrhanými chatrčemi

sotva způsobilými aby dobytek ukojení své sebelásky podnikltíun aí karavana tuto noc ze dne

37 na 38 tátí aby mohla příltlho hostily Zde živoří nékolik set
chuďasů stravujících ae poutě

Cestováni bylo vlak již velmi
doe notný kua ceity uraziti obtížné Koně kráčeli jen a nej'mlékem sparným masem a chleAviak bylo nutno uiinitl různá

opatření k nimi provodil radii betu v némž se více otrub než

mouky nalézá Odporný puchiívio aauucoě trcua anv na SEVERO-NEMECK- Y LLOYD
naplfloval vzduch Vycházel
hořícího "lesík" jakési lo umélé 1'rnTlrt-li- jMitloviil a 'KttUvvtui( doprava

Baltimore do Brómenraleliny skládající se a dobytčích
výkaltl bláta jediného to paliva
v těchto krfili a něha! jsou tél

větll námahou touto horskou kra

jinou tak že Ahmet již jen k vůli
tomuto litoval že připustil aby
byla původní cesta zaměněna

Několikráte musili vlichni vystou
piti aby pomohli povofy tlačili
Amasie a NedleU jevily mnoho

energie při této oblliné cestě
Urosená Sarabul nenechala se

vlak té! ostatními zahanbili Co

se týče) Vart Miliena jejího vyvo
leného ženicha od odjeidu Tra

pesuntu sklíčeného tmiiil kráčeti

jako ty by) veden na prováiku
fvkrfuvéuí

CmI ttrvHlaaHhrlt KiHlnlUttoírr rraMkřurUHramloBbuřjtitlifmHltsVvaS'

II kivjuu lliiltliiiore ilo Umnou oa mm nuliortK

'patřili potravinami na Čtyřiadva
ce hodin neboť v krajině kudy
te MU ubírali nebylo ani miity
ao ni vař Neoalcinou ani khanA

'aui doukhanA ani krčem po celé

eili
''

Na íiřitl mohli al ta dobrý pe
0(1 opatřili vle potřebná na mytu
Kerpo ba i oila který by neil

t)to láioby
Muilme říci ie vátvný Kéraban

mil ivlálinl uiklonooit k oildm

leckdy sdi chatrči zbudovány

Mylo dobře te byU dle rady

průvodčího otáika lýkaíc( ae

potravin V)Urna V léto ubohé
vesnici ntbyli by nali cestující

Vfle JiuitivS imIi Ur tS ex bui a eKm !!

lalí iu4-- ř UihUJ( ir4llií iitil
A SCIIUMACIIKU jCO No 7 lUUimote Md%

CrltSKO 1tittileili puuiírliií j)l obyvatelé II CLAUSKNIUS C0 93 Deabom blr
byli by spUe isml u pokrm U


