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STORZtbfZ přítomné doby j

ský t) třlce poraněn lo t mftá a

I7 i jí přál před svou smrtí
jrlté spatřit!

Marie žalem idrcena v průvodu
stará přítelkyně své matky odjela
do Vídně kam dořítila večer Na

nádrsll jakýs mladý mul obleče
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1ĚM7 'jlCSĚt výživné
ný r usiícrrru srbihřhe dSítejsí:cuííí j:k2 ícrxlř převahaSest soucojů pro jrúnu ýítks látky Čistého ječmennéhonad lvím sokem a přistoupiv ka ji očekával a představiv se jí 1)tomuto pravil k nému: 'Zde

prohlašuji před těmito svědky ie
jkmile ještě jednou vyslovíte

pravil k ní ie má pro ni připra
vmý kočár aby mohla co nej
rychleji dostali se k loži umírají
čího Obrenovsktho

Marie Dragomirova a jrjí spO'
lečnico vstoupily do kočáru

sladu a livosť a příchuť

importovaného českého

chmele

Přítomnost jeho v do-mo- ě

provází radost a

zdraví

jméno vám známé dámy tu vát
zastřelím jako psa! Rozumíte?

Na žádost srbské vlády pHŽ
lká policie pátrá po poručíku
Fcodoru Teodorovičovi který ná-kl-

ke pluku osobo! stráže za --

vražděného krále Alexandra Po

ručfk Teodorovi! utkal se v ficiti

soubojích Michaelem Obrenov

ským syoetn vysokého úředníka

zaměstnaného v ministerstvu ta

To jméno je přilil čisté nežli aby

1 I rTo bylo v květnu minulého ro
vyslovováno bylo ústy tak Ipina
vými jako jsou vale"
Trvalo to dva měsíce nežli Fe ku Od té doby plukovník Dra STORZ 11REWINO CO

——— © Vif A JM Agomír a Michael Obrenovský hleuor leoacrovic rrom se opci na
vrátit z nemocnice ku svému plu dali po "celé Evropě ztracenou

hraničních záležitosti v Bělehra

dě ale policie nehledá ho pro tu

to příčinu ale proto Že jest obvi Marii a s pomocí tajné policie poku a mezitím Marie Dragomirova
dařilo se Obrenovskému naléztidozvěděvši se jakým způsobem Něco co povzbudí vaši energii acěn plukovníkem Alexandrem

Dragomirem Že mu uoeal dceru několikráte bídáka Teodorovičehájil Ubrenovsky její čest proti dodá vám nového Života za "parného
Teodorovičovi úplně se od toho

doejcst sklenka čistého a lahodnéhoaie po onou unesených zenacn

nebylo nikde památky
jeho Marii

Tato byla známá slavená krá to odvrátila a láska její k němu
V červnu Michael Obrenovskýska v Bělehradě a pro ni poručík

Teodorovič a Michal Obrenovský
nalezl Teodoroviče v malém po-

hraničním městečku v Rusku a

"Metzova" piva
Jest uznáváno všemi milovníky

svedli liž oněch šest soubojů i

nichž první odbýván byl v Srb zde svedl s ním třetí souboj ve

kterém oba soupeři byli nikoli
krátě zraněni ne však nebezpečně

sku druhý v Rakousku na pobřeží
dobrého piva za nejlepŠÍ v trhu

Pijte "METZOVO'' k vůli svému
zdraví 'a svědkové souboj ukončili Jak

policií zjištěno tu Marii Drago-mírovo- u

osměl Teodorovič s se

proměnila se v nenávist
Krátce po svém pozdravení se-

děl Teodorovič v loži v králov-

ském divadle a náhodou naproti
němu v jiné loži nalézal se plu-

kovník Dragomírov se svou dce
rou

"Ah hleďme tam je starý plu
kovník s krásnou Márinkou'
prohodil jeden z přátel Teodoro

vičovýcb "řekni mi proč jste se
vlastně rozhněvali'
"liro Člověk musí být opatr-

nými na předky rodiny své Ženy"
prohodil suše Teodorovič

Jak to myslíš?"
"Zná aneb viděl někdo kdy v

Bělehradě MárinČinu matku?"

bou
HCT7 RQÍIV PPClvIMÍl Hfl vaří a labvnjí JenV červenci vypátrala tajná poli IIILIL UllUUl UIILIIII1U UUt výborné pIvoTřcie Teodoroviče v Berlíně a Obre

novský se tam vydal baz odkladu

Pro stůl —
pf

abý v souboji konečně ničitele

svého Štěstí zabil Leč i tento-

kráte Teodorovič ačkoli byl špat-

nější Šermíř zasadil svému odpůr
Ti kdož dovedou oceniti výborný stolní nápojci bolestnou ránu do ramene a

oblíbí si zajisté naše uGOLD TOF lahvové pivomezitím co Obrenovský byl vleptal významně Teodorovič sot
va však dokončil tu ucítil na své Jest lehké perlící se a řízné a jako jest zdravé jest i

chutné Vyrobeno jest z nejlepšího chmele vybrané

ošetřování lékařském tu Teodo-

rovič uprchnul z Berlínatváři silný políček Teodorovič
ho ječmene a čisté vody—neníť v něm ani jediné přísaV říjnu nalezena byla opět stopřekvapen se ohlédnul a spatřil

Dunaje zrovna u hranic srbských
třetí v Rusku Čtvrtý v Německu

pátý ve Francii a poslední v Bel-

gii-

V tomto posledním byl Michael

Obrenovský téměř zabit avšak po
několika měsících pečlivého oše-

třování v jedné nemocnici v Brus-sel- u

se zotavil z těžké bodné rány
lasazené mu do prsou a navrátil
se nedávno do Bělehradu

Počátek tohoto sppiečenského
dramatu se počal rozpřádati asi

před třemi roky a první scéna se

v něm odehrála několik měsíců

před zavražděním krále Alexandra
a královny Dragy
Marie Dragomirova byla v té

době osmnáctiletým poupětem
Otec její jest plukovníkem v dělo-střelectv- u

a mimo své služby ne-

má žádného jmění krása Marie i

bez zlaté přítěže měla však tolik

přitažlivosti pro mladé bohaté

důstojníky Že tito zrovna závodili
o její přízefi Mezi nimi byl po-

ručík Fedor Teodorovič a Michael

Obrenovský a jak to již někdy
bývá že láska si vybéře tohokdo
nejméně toho zasluhuje tu stalo

se to i Marii Dragomirova a ona

zamilovala se vášnivě do Teodo

roviče

dy jež by byla škodlivá neb nezdravá Není to lacinéObrenovikébo jenž k němu tiše

pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno z nejlepšíchpravil: "Nechci vás zabít jako
psa ale dám vám ještě jedou pří

pa jeho v ťařiži a po pate štafl

soupeři utkali se v krvavém zá

pase v lesíku boulogneském leč

policie je vypátrala a souboj pře-

kazila Obrenovský a Teodoro

a ti kteříž je jednou okusili stali se řádnými našimi

zákazníky
Dodává se v bednách a sice v lahvích kvarto

ležitost k souboji Zítra za sví-

tání na tom samém místě před
těmi samými svědky Připravte
se tentokrát vás zabíjuT'

vič odebrali se na hraníce Bel vých neb paíntových Objednejte sí u svého obchod

nika aneb telefonem— Tel Omaha 154a So Omaha 8
gie st svými svědky aby tam

překažený souboj dokončili 1Poručík Teodorovič byl sice
Obrenovský rozvášněn a slepýjedovatý jako zmije ale pří tom

JETTER BREWINS CO raří 8 lalmijí Tíborné yiTfi

SOUTH OMAHA NEBzbabělý a proto se po třetím jed touhou po usmrcení svého sok j
při jednom výpadu naběhl nanánf z divadla vytratil a odebrav
Teodorovičův korda utržil takse do tvého bytu učinil přípravy

k útěku z Bělehradu Ale Obre těžkou ránu do prsou že Život je-

ho byl na váhách po několik týnovský ho dal střežit! a vstoupil
ním do téhož vlaku Počalo sví Riloy Brothers Codnů

Obrenovský se však konečnětat! když vlak zastavil na druhém
VELKOOBCHODNÍCIbřehu Dunaje na rakouské půdě přece pozdravil musil ie však

navrátit do Bělehradu aby se tamDo vagonu v němž seděl prchá
zotavil k dalšímu pátrání po Marii

Dragomírové
jící Ttodorovič vstoupil důstoj-
ník zahalený v Šedý plášť a rychle
přikročil k onomu Minulého týdne plukovník Dra- -

Likéry adoutníky
Old Milltary Hyo — Mamonil It Kye

N IJ Archer Hourbon

1118 ITtiriiiim Ní OMAHA

"Pane vy jste nejen bídák ale gomír který se již vzdal veškeré
i zbabělecl" zvolal důstojník' —- naděje že ještě někdy svou dceru

spatří obdržel od ní lístek tohoto
znění: "

"Drahý otče: Potřebuji Té

byl to Obrenovský — "nevystou-píte-l- i

okamžitě abyste svedl ie
mnou umluvený souboj tu poje-

dete nazpět do Srbska jako můj
vězeň Mám důkazy že jste špe-hou- n

rakouské vlájyl"

sem ve velkých útrapách aie

stydím se Tobě 1 Michaelovi po
hlédnout! do tváře To věř Tvé
nešťastné — Marií "Teodorovič se zachvěl a nepro
To bylo vše Psaní dáno bylomluviv slova vystoupil

Souboj byl odbýván a Teodo- - Muž kterýž
hledá

na postu v rsrlzi a nyní policie

pařížská pátrá po Fedpru Teodo-

rovičovi a jím unesené Marii
vič byl již několikráte zraněn ne
vlak vážně svědkové vlak dali!

zápas nepřipustili trvajíce na
tom Že požadavkům ctí bvlo iiŽ

íMgomírové

učiněno zadost

Poručík Teodorovič uprchnul

Jednoho večera v pověstném
caíé chantant v Bělehradě seděl
Michael Obrenovský se svými přá
tely á u jiného stolkunedaleko ně-

ho bavil se poručík Teodorovič
se skupinou poloopilých přátel
svých Pojednou Obrenovský za

slechl jméno které mu bylo dra-

hým
"Co budeš dělat Pedore s

Máriokou?' blábolil jeden z na

pilých důstojníka "Až se jí na

bažíš tu ji přeneen maž dám ti

za ni toho nejlepšíbo koně které-

ho si vybereš''
Poručík Teodorovič se jen za-

smál a odvětil: "Uvidím proza-

tím ji vezmu s sebou do Vídně na

kratochvílí možná také že do Pa
Me '"Nedořekl neboť Obrenovský k

němu přistoupil a vchrstnul mu

plnou čiší vína do obličeje
Přátelé Teodorovičovi vytáhli

kordybodlajíce Obrenovského na

na mítě ztrestat! ale Teodorovič

jenž pojednou vystřízlivěl pravil:
"Pánové to jest má záležitost"
a obrátiv se k Obrenovskému
řekl: "Co se týče vás tu jsem
vám k službám''
"Zítra za svítání"
"Čím dříve tím lépe"
Svědkové rychle uspořádali

podmínky souboje kterýž byl od-

býván v lesíku nedaleko starého
města Bělehradu V souboji tom
zraněn hyl Obrenovský do levého
rámě on sám zasadil Teodorovíči
ránu do okraje plic jež sice byla

nebezpečná ale ne smrtelná

Pozemek na prodej
160 akrů dobrého pozemku bez

budov čáttečně vzdělaného kte-

rýž asi před půl rokem koupen byl
za 13500 prodá se nyní za hoto-

vých 12500 aneb vymění se za

obchodní budovu v stejné ceně

Pozemek ten vzdálen jest od West

Point isi 100 míl v Holt okresu

5 mil od městečka Ewíog a od

jiného městečka pouze txt míle

Bližší podrobnosti sdělí ochotně
- Charles Krepela
11— West Point NeL

státe příležitost k zlepšení svých poměrů

jest mužem kterýž jednou docílí svého

účelu Jestliže se muž ten obrátí na

Chicago Milwaukea & St Paul R'y

obdrží takovou zprávu ohledně pozemka

ležících na této dráze aneb k ní sáhají-

cích Že mu přispěje v honbS jeho za ště-

stím a blahobytem Adresa

F A NASH (ien'1 Western Agt 152 i Farnam St

03ÍAHA NEH

na to do Vídně kde proslul záhy
jako odvážný hráč % Jednoho ve-

čera při Šampafiskěm se chvástal

svými vítězstvími nad ženským
pohlavím a při tom jmenoval také
Marii Drsgomírovou
Každá vláda má avé vyzvědače

již střeží podezřelé své poddané a

tak í toto vychloubání Teodorovi
čovo bylo oznámeno zahraniční-
mu ministerstvu v Bělehradě a za
dva týdny na to Teodorovič a

Obrenovský po třetí stáli proti
sobě s kordy v ruce tentokráte
však přálo štěstí zbabělému ba
oobiteli ženské cti neboť podaři-
lo se mu zásadití těžkou ránu
Obrenovskému do prsou
Nyní v prsou Teodorovičových

vznikl pekelný plán jak by se

pomstil zároveH Marii Dragomí- -
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