
dle jiaté legendy aby nebylo mě
rV

sto na modlitby věřících vzato —
ř
CdtoSmn lidxi vo Spojoných StátccSu ipak aa hodinu odtud vrch Uurgu

Ion jenž dominuje celku a dovoTvrdohlavý Turek
luje rozhled oa Marmaraké moře

Kapna! Julius Vcrna Aut přel Ind M rrirové záliv to Nicomédie cařihradský
kaoál ule ncmfižo dáti po

Siííiř zastavil le na chvíli a "U Alláha příteli Sélime"

jem o akvostuém tomto paoora
ma ě jež ae z oken bohatého ob

chodníku otvíralo

Venku terasové zahrady koša
hleděl pochopili co io dtje byla zvolal Kéraban Mpříícl Jsta právfi
to aoid neoCekávaná potila jel bychom

tými stromy odpovídaly důstojně
v esa Uez vát byli
ztraceni A přece bili
všichni ataUČně"

přišla Kérahaoovi na pomoc?
a A I a jim

jsme ae
k nádheře obvdlí lívlo bv věru

Aviak Atnaiia tnonia ae tiž vy
aa Škoda zříci 10 ho k vůli zaplaceníproatiti f náruCI Saífarova Jeol "Ano" připojil Janar má

několika para denně jež zavedenyI tyl nenadálým tím útokem po sestra dokázala žo v Caa potřeby
byly jakožto poplatek na loďkáchmaten4 uovrae vládnout! pistolí" Iioaooru"OtCa Otie" vzkřikla "Jaká to žena!" vzdychal Viti

dívka liylo právě poledne Již asi
tři hodiny dlel majitel villy se

Mítten

Kanoí zoře jíž věstila blížící so

jitro Několik obláčko na obzoru

U yi lo skutcCni Sélim prová
svými hosty v tomto rozkošném '1

ČECHOVŽI RODÁCII Dovolujams sl Vám oznlmltl t Jima
řjlcilll (i pro obchod pravé otevřeli VELKÝ RYZE ČESKÝ
ZÁVOD ZASÍLATELSKÝ pod Jménem!

OTE-- B STATES MAIL ORDEÍI HOUSE

C9 základním kapltilem PŮL MILIONU DOLLARŮ Snahou
noil bude bychom ct krajany vankovskl ve vlom poctiv! a

řidni obsloužili Prodáváme a do viech států po expresu dráia
a poitou zasíláme zboží vieho druhu Jakoi Qrocerll domlcí

nábytek kmna koberce iiof stroje hotovi odivy pro muže

ženy I

dítky kolenou a gumovou obuv prldlo výbavy do novl
domacnoetl hoepodiřakl stroje polní a domlcl nlřadí vozy
twuoy kočáry bicykle iboíl eedlICskl hudební nástroje plana r
virhany ibožl zlatnická a klenotnlcké módní a etřllnl ibolf
stměna patentní léky a gumoví zboží stavební materiál žele-- 0

xůtuké aboff vůbec vto deho ve avi domáonoetl neb v hoípo-dířitv- l

potřebujete RUČlME te naie zboil Jest lepil a lev
níjíl nel 2a Jokl Vy nyní platíte Jiným firmám POŠLETE
nám sobe menél objednávku — seznáte le dostanete za Vaie
renfze vlce a lepil zboil než kdekoliv Jinde NA&E ZASADAt

VrMImo Vám peníze zpit pakli Vás zboil neuspokoj! aneb se
Vám nehodí Toto Jest Jasni a zřetelní — doetojlme vidy slovu
PlVrE co ve své domáonoetl neb vo svém hospodářství potře
Mete ť J to cokoliv sebe měnil vio my Vám obratem poity
zsálemo vzorky a ceny Založili Jeme nái obchod nejvitil toho
druhu v Americe 6 PŮLMILIÓNOVÝM kapitálem — zbudovali
ia dobrých základech a Jeme přesvldčenl le nái ČESKÝ LID
ve viech státech tito nová nail vlasti dá vidy přednoet flrml
nsil — řlrmi RYZE ČESKÉ před vleml obchody clzonárodnfml

Poroučejíce ee do přízni viech krsjanů českoamerlckých zů-

stáváme v úcti za éeeký zasllateleký závod f

AřJTOtf 3 'XlIHOIlSKÍ pfcvlwujft JAKUU KANDÍÍK UÚUymtm(A
í'l)W 3 WIN'1'KKNJTZ tujemnlk JONKf KOKIcft poklulnlk
MATU KXUA VILÉM A aTUCHLÍK fit A Niť WAWAK Ciouová hdltoltfl

2 ' zco aa dvaceti dobra ozbrojenými
Li muži jenž spčehal oa pomoc malé zátiší Upravivše své toaletyozlacovalo ae prvními paprsky

odpočívali po ťinavě a rozčilujíkaravane a přišel právo" v oka
_Z!I I 1 ~ 1 lil _ L 1 cích dojmech cesty Kéraban jsa

hrd na svůj úspěch posmíváte ae
uhiU nu uwim li u gauuueoi
"Zichrafi ae kdo mflžcl" kříícl

Muchirovi a jeho protivním di tináčelník tlupy dávaje Jí příklad? tvým útěkem
ním Amasie a Ahmet jakožto
šťastní snoubenci již stát! ae

slunečními
"Avšak kde vězíme vlastně

příteli Sélíme?'' ptal ae Kérabao
"a jak nalezl jste nás v této od
lehlé krajině kam nás byl nál
zrádce vlákali"

"Jsme daleko od pravé cesty?"
tázal ae Ahmet

"O nc drazí přátelé o ne!"
upokojovat je Sélim "Jste na

A zmizel a nřkolíka zbylými

jesté muži v jeikyoi v olž jak
mají manžely Ncdžeb se svým

věčným smíchem Uruno konečně

upokojen nsmlouval ai že jíž
víme byl jesle jedeo otvor
"ZbabÉlcil" vzkřikl Saííar

vida le jest oputtín "Nuže tloustne avšak byl neklidný po
kud se týkalo jeho pána Nizíbnedostanete ji živou cestě do Skutari pouze několik

míl od moře" jako vždy klidný vážený JanarA vrhl ae oa Amaiií v témž
divější než kdy jindy aniž byokamžiku vSak přikvačil Ahmet "Jak?" zvolal Kéraban

"Uřchy Iiosporu Jsou zdel"Saííar vypálil oa mladého muže
vlastně věděl proč vzácná Sara-bu- l

pánovtiá Jako by již byla v

Kurdistaou konečně Van Mitten
poslední oáboj ivého revolveru dodal Sélim ukazuje rukou sevo

rovýchodněMioul ae cíle Aviak Kérabao
neztratil avou chladnokrevnost a "Uřthy IJosporu?" vzkřikl

doiti zaujat otázkou jak ae aii
skonči jeho dobrodružstvíAhrncťneotálel PfUkoČíl k Safísrovl

PozorovaMi Uruno již jakésiuchopil ho za hrdlo a Jedním roz A všichni aptchali na temeno

U S MAIL ORDER HOUSE
Flret Netlonal Bank Bldff CHIOAQO ILL

{T Mk valkf tinUf iHuatroveny kálalo bude hotov 00 molná najdffve a
tml íinniiB laaie vSam tém kUol vyatNhnou vyplní a nám ooétou zélřsilou ioial uvedenf kuponi

zlepšení ivého objemu nebylo tomachem vrazil mu dýku rovně do skály ínějící oad průsmykem
Néríssoti

I

i
bezdůvodné Hostina jež bylaardce
pořádána byla skvělá a bohatá I"Vííto vizte " děl SéZachroptění - to bylo v Se

MAIL ORDER HOUSE 1B24 to 29 rirat National Bank Bída? Ohloaffo IIIlimSaííar ve atém poslcdoím zaikut A nyní všichni hosté jsouce shro

máŽděni v nejrozko&nějším salonuA skutečně udál se fenomenálnínutí zajiaié aoi nezaslechl jak ZaMt mni tdarma Vál ttikp iltuitrotatiý katalogPÁNOVU

jui mlo bude hotovviny ictioz široka veranda se najeho protivník volal '1%úkaz při ij£rnž pouhým lomem

paprsků Jjylo zn patřiti vytouže"Tu mál za to že a mně nechal Jménaliospor otvírala a Živě hovoříce

navzájem si blahopřáli

"Lrahý Van Mittene" proho

rozbiti můj kočár' oou křapnu Cím více svítalo
1'uUomliLmkěKérabao a jeho apolečníci byli

tím jasněji objevovaly se předměty
na obzoru díl Kérabao přecházeje aemozacbráoéoi Jen někteří byli ne
"Moře Toť moře'' Countyjtamo a tiskna ruku svým hostů npitrne zraněni A přec drželi ae

zvolal Ahmetvlichoi statečně — vřiební — "pozval jsem váa k obědu avšak

nemějte mně za zlé že jsem vál Dept 12 fítdtA všichoi jako by eJněmÍ ústyUruno i Nizibí urozený Janar bo

joval zmužile Van Mítten též vy opakovali nechal trochu délo čekati'
''Nelituji toho příteli Kéraba"Moře mořel''c znamenal ae v smítce a piatole

"Moře mořel" neustával1 Udatná Kurii Li houba a rir na oe" odvětil Holanďan "váš ku

opakovali Kéraban "Leč neníráz chař ae akutečně vyznamenal"
li to Ucspora Skutari neboť jest

Světoznámé éonké

Harmoniky lvJ:L
A přece bez oevyavětlíteloého "Ó ano velmi dobrá kuchyně

dnea poilední den měsíce a skutečně velmi dobrá kuchyně!''' S příchodu Sélimova bylo by veta
"} n A : : i „ i í- -l _ti -í -- i ' Jest to lioapor Jest to doložil Janar jenž jedl a takovou

chutí jaká ae nesluší aoi naSkutari vzkřikl AhmetTL
ta

til? jj a- -

111 M y-

Ě--

f

t

vyrábí ntjvitží
česká dílna llcligonlty

Viíchoi byli by zahynuli neboť
viichoi bylí pohotově dáti Život Drzý objevila se celá ailhueta

za ni amftteatrálnČ vystavěného místa
na pokrají obzoru Josef niavácek r Imů"Otce drahý otče " volala
"U Alláha toť Skutari!" opa

(ČECHY)koval Kéraban "Jllrďtc jak

Kuria
"V Kurdistanu nemohlo by to

býti lépe upraveno" připojila vá-

žená Sarabul "a Jentli ná pao
Kérabane někdy v Mogulu na-

vštívíte "

"Toť bo ví'' zvolal Kéraban
"že navštívím váa i avť-h- přítele
Van Mittena

"A budete hleděti abyste neli

jeho panorama dominuje mořské
piřtte st lincd pro velkým ivrajane

Cennlk a objcdric te len tam protože
harmoniky

úžině Vílc mešitu Uuyuk
Djami''

ani v Americe ticnl takoví
k ťloatání Tam trolávaií iižmecká

dívka vrhnuvši ae do otcova ná
ručí

"Můj starý příteli!" děl Kára-ba- n

"vy vy zde?''
"Anol jál" odvětil Sélin
"Která náhoda vás sem přivé

dla?" tázal se Ahmet

"To není náhodal" vysvětloval
Sélím "Již dávno byl bych se

i i ! i i i i i

Skutečně bylo to Skutari jež ho zaiboží tovární a vydávají čt'ké
byl Sélim před třemi hodinami

opu&tíl toval avé villy tak jako vy

nebudete litovali Holaodu' do Pro stůl"Dejme se na cestu!" vybízel
Kéraban dala přívětivá žena obrátí vši se a

něžným pohledem ku svému ženiA jakožto dobrý moslemín jenž
ve vaem posnava uona dodal Ti kdoi dovedou ocenit! výborný stolní nápojchovi
obrátiv se k vycházejícímu aluoci oblíbí bí zajisté nage "GOLD TOP" lahvové pivo
"Ilah il Alláh!" Jest lehké perlící se a řízné a jako jest zdravé jest

v 4 liioutiii bvou uceru Kuyuycn
T~T býval nebyl zraněn oním kipitá
V nem který mi ji z villy uloupil''

"Vy jste byl raoěo otče?'
ř "Ano Z korábu bylo vystře

Ieno Po celý měsíc byl jsern
ranou zadržen tak Že nemohl

( jsem opustili Oděsu AvSak před

"Po vašem boku drahá Sara-bull- "

chtěl odpovědět! Van Mít

ten ale nebyl a to oby vypravil
jediného slova ze GtUněuého své

Za chvíli tu to zabočila malá chutné Vyrobeno jest z nejlepsího chmele vybrané
karavana na silnici vinoucí ae ho ječmene a čisté vody—neníť v nim ani jediné přísa

dy jež by byla Škodlivá neb nezdravá ' Není to lacinépodél levého břehu mořkké úžiny
Za Čtyři hodiny na to 30 září

poslední to lhůty sflatku Amasie
Ahmetem — vážený Kéraban

několika dny obdržel jsem te-

legram od Ahmeta

"Telegram?" zvolal Kéraban

jímž tkublo toto nepříjemně zně
jeho soudnui i jeho onel dokon

pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno z nejlepfiích
a ti kteříž je jednou okusili stali ae řádnými našimi

zákazníky
Dodává ae v bednách a sice v lahvích kvarto-

vých neb paintových Objednejte ai u svého obcťjd
nika aneb telefonem— --Tel Omaha 154a: So Omaha 8

JETTER BEEW1N0 CO rafl a iaUfull TfHorné piro

čivše cestu kolem Ctrného moře
jící slovo

"Ano telegram i Trape
zuntu"
"Ab to byla

ho hrdla
Pak zatím co Kurdka přistou-

pila k oknu salonu vedoucího' na

liospor prohodil Holanďan k

svému příteli Kérabaoovi:

"Myslím Že se přiblížil oka
mžik abych jí sdělil že jest toto
sasnoubeuí iteplatQél''
"Tak nrplatné Van Mittene

jako by vůbec nikdy ho nebylo)'1
"Pomone muě trochu Kéraba-- n

bude to trochu tvrdý oříšek ť'

"lim příteli Vau Mittene"
bručel Kéraban "to jsou soukro

oblevili ae na návrších skutar

ských a pozdravovali svým volá
ním břfhy bosporské

KAPITOLA 14

Opit v CiílhnJi

"Zajisté milý strýčku'1 zvolal riSOUTH OMAHA NKH
Ahmet popadnuv jej kolem krku

'Toprvé zaslal jsm depdi btt
vašeho avolení doznejte Že jsem Jest to ntjrotkošoěš( poloha SEVERO-NEMECK- Y LLOYD

1'ravMelni (Híituvní a pertlavbnt dojtrava

dobře učinil" jakouž lze si pfeditaviti kdež vy
"Ano tuze dobře učinili'-- ' píuala se na mírném návrši villa mé sá'tŽitosil jel maji býti

mezi člyřma očima vyjednány!'1
Kérsbanovapravil Kérabao potřásaje hlavou z Jdaiumoro ao BřemenSkutari jest asioiské předměstíaie ar se nu to in vicekráte noI

lflmu u aooh iluulruutKioh vmJiovIo aralúlcli o4 T M dulaUOO lun mninH:"K šlaku!" děl Holanďan
A lei ai usednouti do kouta aa CnmwI llrfi!althťla Kat la Ilaaevrr ťraakfurLUraatUabaKffiChpwalUiHkst

Cařihradu starobylý Akropolis
tho mešity notou oilacroé s((e

chy prstrou strakatinou jsou iho
lonu aby přemýšlel jak by to ai II kajutu % Ualtlmoro do llrciucn otl nahoru
nlépe navlékl Tylu iriU eiajt khh }clutt 'Ua hajulet l otaafaaa }! Jaia tt Stjula

čtvrti kdtl tlnl te padesát tisíci Ubohý Van Miltea pravil

tane"
"Nule" soknčovat Sélim

"doividív se tímto telrgrimem
Že není vše nbeipeíl od valí
malé karavany odvráceno slito
máldil jsem tyto vlrnéaluhy oJ
bral s do Skutsil odtud na po-

třelo! silnici"

Vita }iunuvatt4 inratk hon vkralS aavS f kfu ihu4ani % Mluay itlii
kuj kaJuiNÍ aa lwt ktvktrtok tl i v Uck fKiwrtt k

Kéraban k svému synovci "Jakýobyvatel J bo přltav přiálině
ohromuý lávoj ryfřitl jeho hřbi- -

výstup iq aii bude 1 tou Kurd
IHkiat iyi4-- y VíhUJI tar4l(

A SCHUMAClIKU CO No 7 S Usy lit lUttimora Md

II CIAUSUNIUS A CO 95 U)abora br Cfcicsto lil
aneb ]e]tca aiiiura vaw

kou"tova — tohoto ptilifeíMiii boha

lých moiUmlnfi obávajících se fubwtlela{


