
j ČssMian lidu vo Spojených Státech
Tvrdohlavý Turek

ČECHOVÉ! FiODACI! Dovolujeme al Vím oznámltl fa Jame

iapai jojiuh ern aui pn-aiat-
i 11 rcirotfl rw- -

jf t f t f i 1 1 1 } T v
"Toť woluo" odtušil munto tlovlk sedé opodál om

mocen večeřel nemohl vlak žata

Jiti jskousl octrpéllvoat Alespoň"

10 tak zdálo Abmetovl A jsk
tomu mohlo býti lioik? V jeho

'fícli byl Élovlk tca zrádctl Mil

til na spccn aby zavedl spo
leíooit do jeskyní v niž by ti
páoku byla přepadena

ca uceiem nejaaycn lajoycu pmu
avíak netroufal li to u piitotooo

ivVL a pro cfjchod právi otevřeli VELKÝ RYZE ČESKÝ

ZÁVOD ZASÍLATELSKÝ pod Jménem!

(OTO STATES MAIL OflDEII HOUSE

ta základním kapitálem PŮL MILIONU DOLLARŮ Snahou

mi bude bychom ct krajany venkovské ve viam poctivě a

H'in6 obiloužlll Prodávlma a do viech atitů po expresu draze

a poítou zailláma zboil vieho druhu Jako Orocerll domácí

řifibyttk kmna koberca Hol (troje hotové odivy pro mule

žtny I dítky kotanou a gumovou obuv pridlo výbavy do nové

dornflonoetl hoapodářaké stroje polní a domácí nářadí vozy

Luggy koiáry bicykle zbotl aedlářaké hudební nástroje plana (
vithany xbožl zlatnické a klenotnlcké modnl a atřlinl zbotl

temtni patantnl léky a gumové zboil atavebnl materiál žalo-- t

ilřikí zboil vůbec vto čeho ve avé domácnoatl neb v hoipo-CÍHt-

potřebujete RUČlME it nale zbotl eat lepil a lev

nřjíl nct za Jkf Vy nyní platíte Jiným firmám PO&LETE

ním aebe meníl objednávku — aeznáte ta doatanete za Vale

pcnUe vlce a lepil zbotl net kdekoliv Jinde NA&E ZÁSADA!

Vrátíme Vám penlxe zpit pakli Váe zbotl neuapokojl aneb se

Vám nehodí Toto Jeet Jaeni a zřetelné — doetojlme vtdy slovu

HlilC co ve avi domácnoatl neb ve svém hoepodářatvl potře
Ulijete ť Je to cokoliv sebe měnil vio my Vám obratem polty
zailtrne vzorky a ceny Založili Jeme nái obchod nejvitil toho
dmhu v Ameflce 6 PŮLMILIÓNOVÝM kapitálem — abudovall

na dobrých základech a Jame přeevidCenl ta nái ČE8KÝ LID

ve viech atátech tito novi nati vlaatl dá vidy přednoat firmi
vtíif — firmi RYZE ČESKÉ před vieml obchody olzonárodnlml

Poroučejíce ae do přízni viech krajanů čeeko-amerlckýc- h

v úctl za éeaký zaallateleký závod '
A NTO i J zXIIIOUHKÍ přMl)-- JAUUH KANDLÍK mUUtyttámsůl
j:iVV 1 WINTKHNITZ UJnmtilU JOKKF KOKKŮ pokladník

UtlU KÁUA VILÉM A HTUCHfÍK FlUMIf WAWXlC čUmoié řnťlltelutva

XekUfirfi ubjodnivkjr a dopl támuiuti
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W Hit vnikř tkf Mlutttrovenř keteloc Dud hotov 00 molná nejdříve e
IikJo matma toulán vftam tém kdot KiMhnou vyplní e ném poitou ipAt
wřflou iioil udftí kuponi

iti Ahmets o jehož nedůvtře k

aobě byl dotF přesvídíeo
"Nuže milí přátelé" svolal

Kérsbsn ''jak příjemná byla to

veCefa pod lírým nebem I Dou

ílm že jim se vlícbnl poiilníli
na zbytek své cesty viď má malá

Amasie?''
"Ano vzácný Kérabaoe" oď

viiíla dívka "Ostatní jsem aílos

a kdybychom míli znovu cestu
lAiinltl "

"Nastoupila byl ji?"
"Ano abych vál provázela"

Ahmet "avíik opatrnosti nikdy
nezbývál já sátu vystřídám
Niziba ve hlídání koní Vy z6

stanete zde"

"jak vám libo vzácný Abme

le" odpovřdčl průvodě "U
pravím vío aby na Si ipokčoíci
mohli si v jrjkyni to nejlépe od-

počinout!
"Učíflte tik" pravil Ahrntt

"a líruno vám se ivolrním páně
Van Míttcna pumftžř'
"jdi Uřuno jdíl" dčl Holan-ďa- n

1'rĎvodií vstoupil a lirunem do

jeskyně oba nesouce cestovní po

krývky pláStě a kaítany jež mfcly

sloužit! za lože

Zatím co dokončovali své pří

pravý píístoupíla Amasie k Ale
rncioví a ucbopívtí n£Žoě za

ruku pravila

"Tedy drahý Ahwete ztrávíte
též tuto noc Uz odpočinku?"
"Ano" odtuiil Ahmet nechtě

dáti na jgvo svoj nepokoj "Což
nemám bdít! nsd v6-- těmi kdož

jsou mi tak duti}"
"iiudeto konečně naposled?"
"Napoulcd! Zítra skončeny bu-

dou vicchúy nastf útrapy"
"Zítral opakovala Amssie

pozvednuvší své krásné oči k rnla

dému muži jhož pghltd setkal
se jejím to "zítra" zdálo se jim
vtsk nekonečným
"Zítra budei mou navždyl"

sladca leptal Abmtť

'NavžJyl" rotva vydechla
dívka

Též urozená Harabul pojala
svého Ženicha za ruku i ukázavši
na Amaíí a Abmeta pronesla 1

povzdechem!
"Vidíte je vzácný Van Mítte-n- e

vidíte je oba dva?"
"Koho? tázal ae Holan-

ďan jthož myšlenky nebraly se

' H "Zvláítfi po jisté zaitávco ve

l bkutsril" zvolal Kéraban do

bráckým smíchem "l'o jisté za

'] stávce jak ji učinil nái přítel v

HTfipczuntř"
V 1 ''On ke vícmu jeítS Žertuje!''
J truítl Van Mítteo

'A Zuřil v duchu ItC netroufal il

přítomuostí ponřkud nervoiní

'VlSiribuly odpovCdétl
''-'-

4x "Ahl" pokratoval Kéraban

) V! SRítek Amasie f Ahmetem nebu

t J inad aoí tak krásný jako za- -

Vroubení nalrho přítele Van Mít
' lina a urozenou Sarabuloul Vždyť
' ?''íébudu jim moci nabídnout! ilav--
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l'ÁNO VIS: — Zaíltti mni tdurma Vál teký illuilrovaný katalog
jttfrviílit Iiudt Jwtuv

Jméno - -

PuUomtitmUe

Cuuuly--

Biti

lit ráje iwonameciova ale uci
'

í7ii seC mně bude možno apo

lo Ae mně povinnost má ukládá
abych bděl nad vámi"
"íiudil JJudete bdít!

avtak zdel''
A ukázala mu rukou na jeskyní

zatím co ho Jaosr strksl za rámě

pravě
"Nevito bezpochyby pane Van

Míttene že "

"Co Id nevím vzácný Jsnare?"
tázal se polekaně Holanďan
"Ž zasnoubiv se a mou se

strou zasnoubil jste se ae sop-

kou"
Mocoým itouchnutím silné pa-

že Janarovy ocitl so# Vsn Mítten
v jeskyní kdež byla' již jeho ne-

věsta a kamž v patách jej jeho
ivakr následoval

V okamžiku kdy chtěl též Ké-

raban dovnitř se odebrali zadržel
ho Ahmet pravě
"Strýče jen na slovíčko!"

"Ale jen na jedinél" odpověděl
Kéraban "jsem unaven a mám

zapotřebí spánku"
"Ovšem leč prosím vás abyste

mno vyslechl"
"Comněchccl říci?"

'

"Víte kde jsme?''
"Ano v průsmyku Néríasa"
"V jaké vzdálenosti od Sku

tarí?"
"Sotva pít neb Cest míli"

"Kdo vám to řekl?"

"Aviak nál průvodčí"
"A vy důvěřujete tomuto muži?"

"I'roč bych mu nedůvěřoval?"
"Poněvadž chová se ten muž

jejž pozoruji jíž několik dno stále

podezřeleji!" pravil Ahmet "Zná-
te jej strýče? Ne! V Trspezuntě
přikl aby nabídl nám že nás až
na ííospor vyprovodí Vy přijal
jste jeho služby aniž byste vůbec
věděl kdo jest"
"Nuže Ahmete vždyť dosta-

tečně dokázal že zná cesty v Ana-tol- ií

jak se mně zdá"
"Nepopíráml"
"Chc:i se přítí synovčo?" tá-

zal se Kéraban jehož čelo počalo
hrozivě evraSťovatí

"Ne etrýčft nc a prosím vás

abyste v mém záměru ničeho zlé-

ho neshledfval Aviak nedivte
sc nejsen klidný a strachuji ae o

ty jež miluji"
Pohnutí Ahmetovo bylo tak

zřejmé Že strýc slyše ho tak
mluvili cítil sebýtí sám hluboc
dojat
"Hleď AImete drahé dítě co

jest ti? Proč ten strach nyní
když se všechny naše útrapy již
skončí? Doznávám aviak

tobě že bylo ode mne

polctilé že jsem tuto éutu pod
nikl D a doznávám žo bez tné
umírnědoslí s kterou jsem tě nu
til abys opustil OdSsu nebyla by
Amasie bezpochyby byla unesena
Ano to víie jest rrou vinou)
Aviak nyní jsme u konce cesty!

Tvůj sňatek nebude ani o jediný
den opožděn! Zítra budeme
ve Skutari a zítra "

"A což kdybychom nebyli zítra
ve Skutari milý strýče? Což

kdybychom byli odtamtud ještě
mnohem více vzdáleni než jak
ten průvodčí praví? Což kdyby
chom byli úmyslně přivedeni na

nepravou cestu? Zkrátka což

kdyby byl ten Člověk zrádce?"

"Zrádce?" zvolal Kéraban

"Ano" pokračoval Ahmet "a
což kdyby tcu zrádce stál ve

službách toho jenž nechal unéati
Amssii?"

"U Alláha synovče odkud

čerpáS podobné myšlenky? Na
čem se zakládají? Na pouhé

předtuše?"
"No na skutečnosti milý

iliýčku SlyMe mne! již po
několik dnů vzdaloval se tento
muž při nalíčit zaitávkách pnj
iSminkou že nuul si prohlédnout!
cestu! Několikráte odelel
jaa nctrpěliv jako člověk jent
nechce hýli vidin Poslední
noci byl celou hodinu nrpřliomen

ťulcrrťot SkI

Dept 12
AfíCliejta na tol Chci aby bylo

Necelé Skutari pozváno k svatbř a

aby zahrady mé vílly byly plny
1 t:t '

Hvftozniímtí ioské
tak něžným srn Érem Jkoi 1

Harmoniky
mínila Amaaie

s "Anol aool drahá ve

iitelkol" zvolala NedŽeb
pívodnlíikí

"Koho?
Sarabul "Aj ty dva snoubco- - r"A jestli já tomu tak cbcíl vyrábí nejvitil

česká dílna Holigonltydodal Kéraban "Dudo mná chtít!

W otiť " iwanad má malá Amaiíe odmlou
'kuvauí '

_
"Ob vzácný Kératanel"
"Nuže'' pokračoval strýc zve

o
z

daje avou sklenici "připijme na

(ČECHY)

tjr Krajané olíte sl hned pro velký
cen nik a objednejte jen tam protože
ani v Americe není takové harmoniky
k doatání Tam prodávají nřmecké
zboil tovární a vydávají ho 2a Ceaké

Itěití tCchto dvou detí jež zalu
bují aby byly íťaitny"
"Na zdraví Ahmetal Na

zdraví Amatiel " provolávali - ML M !liUUlM-- l

veaele vEichni hoité iakobv icdQÉ- -

Pro stůl
V "A na alouCení" dodal Kéra

ban "ano na slouienl Kurrliiuau
a Holifldcrp"

Při tomto přípítku rozmarným
tnem Droneficném muail Van

Mitten vida že ae vlcchny ruce

cel l'o7oruji opravdu Že jste
poněkud poiivnýl"
"Víte" odtušil Van Mítten "ti

Uolanďanél " Holand jest
zemí brázll Věude shledáte
so hrizernir
"V Kurdiotanu ntní nijakých

hrátíl'' vzkřikla uražená Sarabul

chladně
"Nc! Neul tím nijakých hrází"

zahřměl janar a zatřásl ramenem
Van Mituoa jnž tnčl za to že

bude rozdrceno tímto Živoucím

avěrákem

"liobudíky'' pronesl Kéraban
k sobě nemoha se délo zdržeti

"zítra budu náš přítel Van Mítten

vysvobozen''
Na to obrátiv sqku společnosti

dodal:
"Nuže ložnice bude již připra

vena Přátehký pokoj v ními
všichni mííta naleznete lirzy
bude jedenáct hodin Měsíc

vychází Pojďme spát"
"Pojď NeJít-b-" vybídla Ama

sie avou společnici

"již jdu dtsliá vtlíulko"
"Dobrou noc Ahmete "

"Zítra na sbledanou drahá

Amasie zítra ua sbbdanoa" od-

větil mladý muž dopruváztje
dívku ai ku vchodu do jeskyně

"Doprovodíte mne psue Vsn

Mitterie?' láisla se Sarabul nepři-li- l

lákavým tonem

"Zají ti" odpovčdřl Holan-

ďan "Nicméně pro případ po-

třeby mohl bych bdítl Ahme

Jofiu vztahují volky nevolky
Uklonili celé ipoleCnoiti a při- -

Ti kdož dovedou oceniti výborný atolni nápoj
oblíbí si zajisté oase "GOLD TOP" lahvové pivo

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

chutné Vyrobeno jest z aejlepŠlho chmele vybrané
ho ječmene a čisté vody—neníť v n&m ani jediné přísa-

dy jež by byla Škodlivá neb nezdravá Není to laciné

pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno z nejlepBfch

a ti kteříž jo jednou okusili stali se řádnými načimi

zákazníky
Dodává se v bednách t sice v lahvích kvarto-

vých neb paintových Objednejte si u svého obcbjd
nika aneb telefonem— --Tel Omaha 15435 So Omaha 8

pljeti na své zdraví

Tato prostá aviak veselá hosti'

1 na byla skonCena jen jeiti ně
„

'
ýlolik hodin odpočinku a cesta

0tj Ltotiia uyti uec pruisne únavy v
aW

1 _

lHUú aoKoncena

"Spěme až do ráoal" děl Kéra-

ban "Ukládám nalemn provoď
JETTER BREWINQ CO Taří 8 lahTQji Tfborné PiTO

SOUTH OMAHA NKUělmu aby nás vzbudil až budí

třeba"
"IJudiž urozený Kérabane"

oJnovřJřl oiloven "nebvlo bv

Y?ik láhodno abych vystřídal se

filítn sluhou Nizibem a lei hll

jioner
'ifyt zostaflte zdel" pravil Živě

'tet "Niiibovl jest venku

SEVERO-NEMEOK- Y LLOYD
Pravidelná poltovnl a paroplavební (Úprava

z Baltimore do Brémen
littmu a norf oh dimlmtiroh iKanlíiS mlotch e4 T NO dolíUOO ta aueootttt

Cttatl ltresUiKhvla KeloUaBf r rraBkřurUHrsfBbunriťhpiuBlUSwaBi
II knjutu x Ililtlmoro do Ilrcnion oa 94500 nahoru

Tykl ťfU m)t mui H' H't kJl el oaeVeaa jko II kJui
VM )MtAuvé pfiH ) vhda oa f%tut ibu4iaé aluajr ulti

ttltlirajř HMjáfJt iteerilai liwi
A HCIIUMACHKU13C0 No 7 B (íay St iUUimore Md

II CLAUSHNIUS & Ca qj Ueaboio Str Cřlcaio lit
iDtb ]]tih attluprlvtaetu!

til dobře trnutí moa nule ii

lem'
"Co pravíte?" vzkřikla

vitá Kurdka
páno

tsutte-l- í sděl Ilyueme
bJUl společně"

( Ililllřtáialsepřovodřl
f taje Ipatně svou roimriíluH MV

1 tito čáiti neikrajuěilt Aoalolio

"Co praví?" opakoval Janar
Tmím Ukul Van Mil

iW Předplácejte na "Pokrok"unl se ftho obávali" pravím drahá Hanbu


