
atředkiije Po n kulikahodinném

domlouvání podařilo se popovi
přemluvili oba junáky h i: pustili

15 Z přítomné dobyB od Marici sa tou podmínkou l
cliinrc ji odvďrr aby i oba nikdy
vlce neutřeli a le jim musí ta ná

hradu dáti každému nejleplí půlkuĎ£RřS2S
a handřár

děli a spolu nemluvili B)lo to

poprvé co mrak as objevil mni
nimi

KJyl konpfoě čtvrtého dne le

opit setkali tu TesiA tvému ptí
teli navrhnul aby vykli spolu opět
na hon do hor leč Uihač odmít-

nul

Jednoho večera ta týden na to

Tesali oznámil svému příteli Že

důležité záležitosti ho volají do

Mostarua Že se odtud nevrátí al
za měsíc
' "To je zvláltoí náhoda" pravil
Bihač "ji zrovna také chystám
se na cestu do Sarajeva a nevrá

Nyní zbýval již jen otrc Mari

cin jemuž pop nabídnul jinou tu

4mu penčz dle boxenakých zvyků
ta jeho dceru Stařec byl ochoten

dáti Darwinovi svou dceru za ža

nu ale když se dozvěděl že tento
? 1
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dceru viděl a že s ní mluvil
4

dříve nežli získal od něj svolení ke

sRatku prohlásil že by raději ví

děl dceru svou v hrobě nežli aby

tím se dříve nežli asi ve třech

Čtyřech týdnech
"S BoKeml Do vidění!" volali byla příčinou porušení starobylých

zvyků'bosenskýchoba junáci rozcházejíce se každý
Darwin celý zoufalý se vrátil sv jinou stranu

Téhož večera TesaB který dle popem k oběmi junákům a vy-

mohl si od nich svolení Že sečkají'
4

svého výroku měl naléiati se na

cestě do Mostaru setkal se s Biha-če- m

o němž se domníval že jest

s provedením rozsudku nad Mari

coti Stojičovou osm týdoů
Na to s přítelem Laphamemns cestě do Ssrsjeva v domě

odjel nejblíže příštím vlakem do
iu tl r Ohi gu Ji noira nlo nu dobír

Marice Stojičové
Jeden ani druhý nl hnutím ne Vídně aby pomoct' zakročení ao ku nnnhol i vi vylákali iiiinltu h tuk nitrhol

vám prountl láky kturi (ie nd
Vv Llnaáta ta i vární loiínáui unollvě r kai- -glického vyslaoectva u rakouské
di n obludu a pukli nt tu mna odhnlta Jako

prozradil čo se v duli jeho děje a

oba vyšli spolu z chaty otce zbož-

ňované jimi Marici do temné noci
hmvihiikátn

sedl jako host a ten s ochotou po

zváni vyhověl a od oěj dozvěděli
se Angličané následující historku:

Mladí Hosftáci sedící u okna

nabývali se Tesaři Tuzla a IJihaČ

Ulema Kdyl dosáhli aa roků

svého stáří tu si přísahali v ko

stole věčné přátelství a po celé

čtyři roky přísahu svou drželi bez
obtíží
Tu pojednou oba setkili se s

jednou z nejkrásaéi&ích dívek

Hosoy Byla to Marica 'Stojičo-v- a

a ob na první pohled zapláli
k ní láskou

Marica s koketností vrozenou
i takovým dětem přírody jako
byla ona přijímala pozornost od

obou junáků ale tito neměli ani

tulení že navzájem jsou sokové

Teprve náhoda jim otevřela oči
- Jednoho dne když vraceli se

Tesaři a Bihač z honu z hor tu

oa cestě potkali chlapce nesoucí
ho pestrobarevný látek svázaný
ve zvláltoí uzel v němž nalézal
ne zlatý kroužek Chlapec nevě

děl kterému z obou junáka má

látek odevzdati

"Je to od Marici Stojičové"
pravil v rozpacích
"Pak jest to pro mne' řekl

Tesal!
"Ne to jest pro mne" vzkřikl

Bihač
Oba dosavadní přátelé pohlíželi

na aebe chvilku se zuřivostí jakou
vzbuzuje náhlý pocit žárlivosti
načež TesaQ pravil zvolna:

"Dobře veznu látek"
"Ne ty ho vezmi" odporoval

Bihač a na doléhání jeho Tesaři

konečně látek vzal

Po celé tří dny oba nerozluční

přátelé se od toho okamžiku neví

Láska dvou Junáků ji odsoudila

k smrti

Ku konci minulého roku angli-

cké vyslanectví ve VícJní bylo po-

žádáno jistým liektorem Darwi

nem anglickým přfsluSnfkem aby
učinilo u rakouského ministerstva
vnitřních záležitostí kroky v zájmu
krásné bosenské dívky jíž hrozí

náiiloá smrt protože jest milová-

na dvěma muži žádný z nich ne

chce se jí vzdáti

Oba tito muži přísahali si kdysi
věčné přátelství a nežli by tnto

přísahu zruSili k vůli divče již
oba milovali tu se dle zvyků otců

svých dohodli že ji umrtí aby

jim nestála oa překážku v jich
věčném přátelství a tento rozsu

dek na nebohé dívce byl by býval

již snad vykonán kdyby nebylo
Hektora Darwina Jenž se zoufale

namáhá aby dívku zachránil před
hrozící jí smrti

Ilektor Darwin se svým příte-

lem Johnem Lapbam m cestujíce
minulého srpna Booou a Herce

govinou zapadli do jedné hospod

ky v jisté horské vísce a zde do-

zvěděli se historku která od té

doby Darwina učinila nešťastným
člověkem

V hospůdce v níž před bouří

Darwin se svým přítele n hledali

přístřetí seděli dva BosBáci u

Špinavého malého okénka pohří-

ženi jsouce v jakousi vážnou roz-

mluvu SépteM ťóuěkud dále od

nich seděl vážný pop a oba ho-

vořící mladé muže pozoroval s

jistým rozčilením

Darwina situace ta zajímala a

poněvadž uměl dokonale rusky
tu požádal popa aby si k nim při

vlády zachránil svou milenku

před hrozícím jí smutným osu

demKdyž nalézali se na skalní pří
Vyklanectvo učinilo vlechno

Moini in tato oblilka nobudo vlcn uveTai-ri- n

proto ml p lt dnna abyob vim mohl
přnpla onoho i(!ipu raulall i rovtTI a ni vo-
dám k oifvinl ídarma obratnm ooály tro-v- o

vim puk adAOm Jak Jo ml tnoCnu uflnltl
tuto iiabbiku anil bych mil 'I tom atritu
Adrraaai
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možné ale Darwinovi nepomohlo

kré stezce tu TesaB vyrazil ze

sebe: "Myslel jsem že půjdel do

Sarajeva!" Rakouská vláds se totiž odvolává
a na to-Ž-

e nemůže Čioiti překáž"Lhal sem tak jako ty" od

ky v starobylých zvycích BosBanůvitil Bihač zasmulile a doložil KOOTSKÝDL JAN W
a Hercegovců jinak že by protipoloživ obě ruce oa ramena svému

příteli: "Tesáni Marica toho není
V'

-- obě oba kmeny popudila a že

by snadoo taková --malichernost
mohla vésti ke krvsvému povstání

hodna abychom se pro oi podvá
4

děli Pamatuj na naši přísahu)
A tak osud Marici Stojíčové doVidíl zdo ten nůž který jsi mí

sud jest aa váháchdal když jsme si přísahali věčné

český lékař
V SOUTH OMAHA NEB

Úřadovna v Olangnw Bločku na 24 ul

POKOJ ČÍS 4

Úfadní hodiny Od 9 do 13 bod dop
' Od i do 8 bod odp

Od 7 do 8 hod rcfifr

Telefon v úřadovně 14a
Tt (# " +hvW 309

Nepomůže li jí a Darwinovipřátelství? lest na čsse aby konsl
sédllol" ' chytrý pop pak ji nezachrání oic

I

"Ano" řekl Tesafi vážně "tak před ostrým nožem boHetjtkýchi~

junáků vázaných přísahou k vččednalí by oaii otcové a tak bý
nému přátelstvívalí by jednali otcové nalicb otců

a tak musím jednati i my Biha
í

či bratře můj!"
"Tak tomu budižl ' zvolali oba

společně „

Sir"A Čí rukou má zemříti? ' tázal

se TesaB

"Kukou nás obout'' zvolal Bi

hsČ

A bratrským obejmutím a stí

wr víí i a a
ÍUi Jl Jmď' ICit IUIÍ w

tknutím pravic zpečetili oba junáci
rozsudek smrti nsd krásnoj Mari-

cou Stojičovou" Ono osvěžuje 1
1 IXZM lr-V™0-

"Tá učinil vlechno co je v mé ' posiluje vás—vzpružuje val
moci" dokončil pop své vypra chuť k jídlu —-- 'dotrává ruměnu

l zdraví valim tvářím Objednejte
vování "ale zdá se mi že Maricu

nelze již více před smrtí zachrání
ti Oba junáci na viecboy mé

domluvy jen mlčí a to jest ipatné
ftm I

bed0 Pro vou domácnost JJ í

II1HM!
I X?T0DREWIN0C5í I

O)"znamení" OMAIA
1 t"A kde ist ta dívka?" tázal se

Darwin jehož zvědavost výpravo
váním popa byla naneivýl napnuta
"Zrovna zde ve védlejM svétni- -

a a - - Něco co povzbudí vaíl energií a
ci odvětil pop dodá vám nového Života za parního"Mohl bych ji viděti?" ptal se

dne jest sklenka Čistého a lahodného
Darwin

"Zaíislé" lekl kněz a púkyoui
mladému muži aby ho následoval

hrShtífi) '''SpjCf ťJrJé"Metzova" piva
lest uznáváno v Jetu niilovuíky

Marica Stojtčova seděla piacicl
u okénka Darwin s ní promluvil

prostřednictvím popa který dělal dobrého piva za nejlep£í v trhu
tlumočníka a v několika těch mi Pijte 'METZOVO" k vůli svému

zdraví

i

:

" '"1

'
'

nutách se do Msríci Kleně zami

loval
-

m f mm rnrnmrKdtŽ se navrátil opět ku svému

příteli Laphamovi tu mu pravil s

mct nnno nncmřin nn nUihmutnpovzdechem:
výborné plvoŤDULIL UllUOi UIILWIUU UUir "To děvče je krásné a bylo by

bo věčná ikoda aby melo pro nic
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a za oic zemříti jeo proto že pa

ťro stůlnují v této zemi jeltě ty barbarské1 i

i ívyky"
"Pokusme se o její zachráně

oí'r navrhoval Lapham
"Ale jak?" uvažoval Darwin

" m J

"Uprchnout! a ní nemůžeme ne

boť v půl hodině by nás ti horalo ?ri
vé kteří zoají každou píď půdy
dohonili a uřízli by nám i Marici

hlavy"

Ti kdož dovedou oceniti výborný stolní nápoji
oblíbí si zajisté naie (GOLZ TOI"' lahvové pivo

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

chutné Vyrobeno jest z nejlepBího chmele vybrané-

ho ječmene a čisté vody—neníť v něm ani jediné přísa-

dy jež by byla ikodlivá neb nezdravá Není to laciné

pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno z nejleplíeh
a ti kteříž je jednou okusili stali se řádnými naiímt

zákazníky
Dodává se v bednách a sice v lahvích kvarto-

vých neb paíntových Objednejře si u svého obebod

oíka aneb telefonem —Tel Omaha 1543 So Omaha 8

JETTER BRÉWIKG CO faří a IaUTBjí ft M pln

Konečně Darwin zavolal zase

popa a tázal se ho: "zdali by to

Maricu nezachránilo kdyby si jí

vzal"

Pop odvětil že by to bylo mož
'i

no ale že by museli dříve dáti k

tomu své svolení oba juoáci a

otec Maricin a za bohatou odměnuMARICA STOJIČOVA
4 fMM m 1


