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4939 BROADWAY 
1 v Ces.Nár. Síni, *M" 

S A K  
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máte-li apořitelní uóet v 
PROGRESSU., Zvitiujte mé 
úspory, ták abyste ti moMi 
koupiti vlastní domov, nebo 
«ačít obchod, až naskytne «' 
.příležitost ve vhodné době. 
»bW|dejte pravidelně m M* 
Jde týdepní výplaty a b<1elc 

pfekvapéni, jak rjroMt 
Vaieúápdfry (porostou. 
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: VASE ZDRAVÍ JEST DRAHOCENNÝM JMĚNÍM 

I OR. JAMES M. PIWONKA, O. C. 
L Doktor Chiroprakcie « zdravotní rádce. /°ISI 

Í733 BROADWAY U EAST 55. ULICE, 
ř. 1; 13 roků v praxi. 
! J Cleveland ský Pionýr Ohnřgpraktie.' | | ̂ 
; OSltřuji všechny druhy nervových a chronických riemo 
\ cí a léčím je v nejkratší možné době. Moje methoda lé- < 
\ čer^í jest prosta a účinná. Zvláštní léčení tajných a po- < 

;; hlavních nemocí mužů a žen. — Nezáleží na tom, čím ; 
I [ trpíte, přijďte ke mně a já Vám řeknu svůj názor o < 
! l "Vašem případu zdarma a poradím Vám poctivě. 
!! Úřední hodiny: 
5 \ Káho t)d"9 do 12. Odpoledne od 1 do B. Veěpr od 6 flo 8. 
\\ V neděli od 9 do 12* 
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"JBaaile," řekla mi jemně, 
mluvíc jako se »nu^ "nebyl to 
wiuž mfij, n«byi tó ten, kterě-
!ht) ták ttfiluji, co pronesl slova 
t»t». OdpouStím ti, pro velkou 
tóaka *tvou, -t>ro všechno, co 
jsi étó vykonal, nebo ao bys 
pro mne 1 vykonal. Nyní ale mi 
pověž, kdy m vydaný do An
glie?" 

Slova její mně navrátila mé 
smysly. Ntkdy jsem dosud ne
miloval Filipu t*k, jako nyhí, 
v to okamžiku. Prosil jsem za 
odpuštění. Ona mi je udělila a 

•novu opakovala svoji otázku. 
4J Jklitfém odhodlanosti vy-

naéel jsem průvodce po dra-
héch a VjHhledal, že pakli b-
pustíme- Sevillu hned časně rá-
tto, že dvacátého přibudeme 
do měála^ lede -se soud má od-
býVati. 

Výsledek svého hledání sdě
lil. jsem ženě a na mé tvrzení, 
že máme doati času, zanecha
la ně všechny starosti příprav 
cestovních samotnému. > 

Po tomto vyjednávání $n& 
otázka .vznikla v duši mé. Má
me. o tom matce říci či nemá
me? rFilipa, která si s&ad v ta
jí srdce svého přála, míti žen
skou pomoc po ruce v nastá
vajícím soudu, zprvu svolila, 
bychom matku zasvětili do ta
jemství našeho —, do tajem
ství, které běda! —i? řa několik 
dní bude již co klep po celém 
sv$tě putovati. Zapřísáhl jsem 
ji, bychom matku aspoň oněch 
citů ušetřili až do .posledního 
okamžiku. •/* • :v" 

* 

Nemůžemé fl * -sébmi 
na -takovou nepohodlnou a 
rychlou cwrtu. Wy jsme mladí 

- ona starou. Únava, spojená 
s bolem, byla by ,pro ni jistě 
záhubitou. Ale myšlenku, že 
bychom ji <zde samotinkou za 
nechali, nemohl jsem též sne 
sti — aby zde čekala na ta
kovou zprávu, která by ji 
zdrtila. Neřekneme jí ničeho, 
ale zanecháme jí zde malou 
zprávu, která jí sdělí, že jsme 
museli 'na rychlo odjeti. Odje
deme tajně a.,nějak již ae vy-
Ttíluvíme. 

'Filipa konečně "k Jméiwi ná
vrhu svolila. 

Po dlouhém, vroucím a bo
lestném objetí jsme si slíbili, 
4e povečeříme s matkou a že 
ge k ní tak zachováme, by ne-
spozorovula, eo se v srdcích 
našich děje. Nepřemáhali jsme 
se však příliš dlouho. Zdálo se 
mi, že každý okamžik jinak 
ztrávený než o samotě s mou 
ženou jest jako ztrácení vzác-
nýeh skvostů či ztráta něčeho, 
co.se vícekráte nedá již nahra 
diťi. Stavěli jsme se >b*zy una
venými a proto se šli brzy po
ložit !k^ odpočinku. K jakérhu 
odpočinku! 

Filipa dávala "titsttee s Bo 
hem, přála jí dobré noci s ob
jetím tak dlouhým a vášnivým, 
áe jsem ji myslel, že vzbudí 
podepření v matce, neboť 
způsob můj byl přes vše pře
máhání divným a bolestným. 
Neb kdo ví, zdak se ještě kdy 
shledáme. Viděl jsem dle vše 
ho, že Filipa ani neví, ani zdá
ní nemá, do jakého nebezpečí 
se vrhám, jeda s ní. Kdyby o 
tom byla věděla, jistě'by se by 
1B .proti tomu opřela. 

Věděl jsem, že také i hla
vu -moji postihne 1 přísný trest 
za účast při práci oné noci. 
Ale co mi na tom náleželo? 

.Tiše a smutně konali jsme v 
pokoji mém přípravy 4c zítřej 
šíu.otjjezdu. Nebylo třeba, aby 
chom s sebou mnoho zavaza
del vozili. Nespočineme jistě 
na lůžku, pdkud soud nebude 
ukončen. A jaké odpočinutí o-
čekúvá Filipu potom — nebesa 
vědí! Proto přípravy (naše by
ly brzy hotovy. * ť 4 \ 

* •  

, Napsal jsém dopis, který 
měla z rána jp&tka v pokoji 
našem najiti „ neb který jí 
bude dodán. Napsal jsem, že 
mne jistá d&leŽttá záležitost 
nutká do Anglie *— bezodklad 
ně; že Filipa nechtěla mne ne
chat jeti samotného a proto že 
mne doprovází; Že co nejdří
ve budu psáti z Londýna. Ví
ce vysvětlivek *féÉm nepodal. 
Doufal jsem, Se, matka připoč 
te můj rychlý odjezd mé ko
čovně povaze, k^erá se již tak 
častokráte osvědčila. 

Podvod tento byl vlastní iVTá 
lo platen. V týďnk nebude nám 
již nic platen. Žal, nekonečný 
jen žal bude mýin údělem; a 
protože matka iná milovala Fi 
lipu stejnou láskou jako mne, 
bude též i jejím. 

Když všecko již připraveno 
bylo, uložili jsme £e na něko
lik hodin aspoň ku spánku. Po
kus ten byl ale marným. Prá
vě proto, že již asi poslední 
noc trávíme >spolu o samotě, 
nemohli jsme 4ba am víčka 
přimhouřiti. 

Zahaluji závíjiin srftj hoř
ký bol i Filipinu tichou odhod
lanost v osud. Některý bol je 
příliš posvátným, než aby byl 
dlouze popisován. 

Ráno! Jasné, čisté, studené 
vonné ráno! Bdění naše zbavi
lo nás aspoň starostí o probu
zení, a při té krásné boží pří
rodě jen si připomenouti, co 
ráno toto pro nás znamená! Ur 
čili jsme dosti času na cestu k 
stanici, a proto jsme pomalu 
ploužili se z pokojů, a s oči
ma plnými slzí přešli naše 
skvostné patio. Uprostřed jsem 
še zastavil a utrhna z oranžo
vého stromu větvičku, políbil 
jsem ji a podal "l^Hpě. Beze 
slova položila ji Filipa za sat 
za ňadra. Když odhrnovala 
pláštík svůj, viděl jsem, že je 
dnes poprvé zase oblečena, do 
oněch šatů, které měla 11a so
bě tehdá v oné noci. Ačkoliv se 
právě nehodily k cestování v 
takovém vedru, neměl jsem ni
čeho proti tomu. Nyní i to nej 
nepatrnější přání jgjí jest mi 
zákonem. 

Bez hluka otevřel-jsem t#£ 
ká dřevěná vrata, která noč
ního času uzavírala vchod do 
patia. &cela nepozorovaní 
vstoupili jsme do úzké, stinné 
uličky. Zavazadla byla lehká 
Donesl jsem je zcela dobře 1 
nádraží sám, neb nebylo od 
nás příliš vzdáleno. 

Přišli jsme tam příliš brzy 
J^ačekalj jsme se dosti dlou

ho, než se vlak dle způsobu 
španělského zvolna přiblížil. 
Usedli jsme zcela tiše do vozu. 
Konečně se vážný vlak počal 
pohybovati. Seděli jsme vedle 
sebe a dívali se znovu a znovu 
11a krásné město, ze kterého 
ujíždíme. Dívali jsme se tak 
dlouho za ním, až se nám i ta 
vysoká Giralda z očí ztratila. 
Teprve potom jsme si do o-
pravdy mohli představiti, kam 
a k čemu pospícháme. 

Následující tři dny a tři no
ci zdály se mně nyní něčím ji
ným než pouhým prchlým 
snem. Blížíme se stéle více a 
více k osudu našemu, po této 
půdě, kterou jsem takovými 
Skoro méně děsnými city před 
několika měsíci projížděl. 

•Zatínal jsem zuby, když 
jsem si vzpomněl, jak málo 
platné, jak ničemné-bylo všec
ko moje namáháni a snažení. 

Nyní zcela fieopfrtrně, ne 
snad proto, ée zákon při
kazuje, ani ne násilně, avšak 
jednoduše proto, že právo a 
křivda to velí, obracíme kroky 
své v tu stranu, kde ňa nás Čí
há ono nebezpečí, před kte-1 

rým jsme dříve prchali. Ach, 
ironie osudu I fi- > 

PŘIJMOU SE 
rodiny pro Michigan Sugar 
Company • následujících 
závodedi: Alma, Bay City, 
Crosswell, Lansing, Owosso, 
Saginaw a Sobewaing. Do
stavte se do ichuzí jak dole-
ji uvedeno: / 

Eugen Sěfiísfler, 123 £. 
Exchange St. v sobotu večer 
v 7 h., 5. dubna f Youngs-
town, O. 

Nick Marwich, 1809 Wil
son Ave., v 10 hod. dop. v 
neděli 6. dubna, Cleveland, 
O., a 6. dubna v následov
ních místech: 

Steve Kovach, holíraa, 
3327 St. Clair Ave. v 10 ho
din dopdledne. 

Frank Kovach, Nemzet-
tozi restaurant, 8639 Buck
eye Rd. od 1 do 2:30 odpol* 

Frank Wezmer, holíraa, 
2130 Lorain Ave. blíže Co
lumbus St o 3. hod. odpoL 

V domě Franka Kodata, 
4701 Jewett Ave., S. E. po 
celý den v neděli a večer. 

John Carson, 516 S. 2nd 
St., Barberton, O, o 4. hod. 

Ti, kdož nemohou se do 
těchto schůzí dostaviti. ať 
píšou na adresu: 

HENRY SMETANA 
Manager Labor Dept. 
Michigan Sugar Co. 
Saginaw, .Michig 

PRODAJÍ SE tři jednorodinové 
domy v South Brooklyn, v kaž
dém je 6 pokojů, všechno zve
lebení. Jeden je na Saiperr 
Ave., druhý na Hood ave. a 
třetí ha záp. 65. ul. Cena 
.$0800, $6200 a $6500. Hotově 
se žádá 11a každý $700. Bližší 
sdělí P. T. Korin, 4921 Fleet 
ave. Tel. Lincoln 295. 4-8 

Telefony: , .Í».V* 
Bell Broadway 2157 W 
Cuv. Union 189 \Y 

DR. FRED J. MELZER 
BROADWAY, ROH ENGEL 

AVENUE, 
nad Market House proti 

vinárně. 
Hodinyí ,1—2 odpoledne 

7—8 večer. 
Mimo středy a neděle. 

PAZOUREK & USY 
KLEMPÍŘSKÝ A ,P0 
KRÝVAČSKÝ ZÁVOD 

4819 FLEET AVE. 
roh Independence Rd. 

Veškeré plechařské práce a po
krývání střech, vykonáváme 
zaručením. Rozpočty na požádá
ní. Opravám se věnuje plná po
zornost. —Svolejte ^Broadway 
3012. 

BORAH BUDE VYSÉTftO-
* VÁTI. í 

Washington, 4. dubna. -
Důkladné vyšetřování dbvině-
ní, že Spojené Státy prostřed 
nictvím Americké pomociié ad 
ministrace pomáhaly ^olčak-
Denikin-Judeničově revoltě pro 
ti sovětské vládě v r. 1919, 
budou vyšetřována feotikromě 
senátorem Borahem z Idaha, 
týž prohlásil včera. Senátor 
Borah je předsedou senátního 
výboru na ruské záležitosti. 

,-Y 

NEUVĚŘITELNÁ 
TRVANLIVOST 

PUNČOCH 
jest sice tajemstvím 

ale prospěch z toho kyne 
VÁM. 

, * Pamatujte, že tyto 
1 olxlivuhodné punčochy 
.. stojí MÉNĚ než 

každé obyčejná 
koupíte-li je 

v střižním obchodě 

*U KOUDELŮ" 
NA BROADWAY 
v čísle 4526 a 452$ 
vedle Champá ulice 

aneb v módním závodě 

"EMPORIUM" 
NA BROADWAY 
roh .nové tržnia* 

proti vinárně. 

LfWC - Mtt 
Užívané Fordovky $35 do $380 

Podmínky. 
4Užívané CHEVROLETY 

$80 od $400 
0923 BROADWAY 
Telefon Broadway 800. 

'Otevřeno večer a v neděli. 
4-

Dům 
Lot 
Farmii 
Obchod 
Insurance 
Notářské <p*á*e 

vám spolehlivě obstarají 

J. E NEJEDLÍK 
& J. J. MIKEŠ 

(REALTORS) 
11015 Union Av. vedle Bhrdu. 
P4iwies: Bell Broadway 2580 

<®. S. Union 1261 R 

JAS. J. HBDLER A SYNOVÉ 
oznamují tímto otevření jejich nové pozemkové úřadov
ny v č. 11915 Miles Ave., ktle s potěšením uvítají návště

vy přátel a zákazníků, aby jim poradili v .náležitostech 
pozemkových i ukládacích. O všem, pokud se týče kou 

pě, prodeje neb výměny městského, předměstského neb 

farmářského majetku, financování i ukládání, bude o-

chotně uvažováno. 

Naše mnohaletá zkušenost v pozemkovém obchodě 

a finančních záležitostí dává Vám dostatečnou záruku 

zdravé soudnosti * poctivého vfíízem. -

1 4--;- i'*: ' ' JAS. 1 flWER & SONS 

•STKANÁ' S&XM 

SEV/EROVY LEKY U0R2UJ1 ZORAVI  
\ RODINF 
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Urceqd r)d úlev'li svínbíVj^P 
d cllorob k«^t^ 

C&MJ0C> 

jí v l»l|M 

W. F. SEVER f. ca 
CEDAR PFTŤHO*". ! O V 

JOSEF F. CH1ZEX 
Smírčí soudce. f 

přestěhoval svoji úřadovna 1] 
do čísla ^ 

1224 Ontario iSf 
• Jblízko nové radnice* 

Tolefon Cherry mu mi 1 1 ' •——iW|i 

H R U B É H O ;  
KONSERVATOŘ HUDfff 

A DRAMATICKÉHO -
UMĚNI. 

Vyučuje lhie na x ^eCky hud^h 
ní nástroje. . 

Nejlepií ustav pro vyučování 
zpěvu. •• 

Obdobné tance prožitky 
v sobotu odpoledne. 

FRANK HRUBÝ, řidítek * A .* j .... 

JQ5. J. VEVERA 
— nástupce — 

JAN VEVERA A SYN 
jedno z nej»tarších a nej*pole-
hlivějších pojiitujícícb zastu

pitelství v Clevelandč. 
VŠEOBECNÉ POJIŠŤOVÁNI. 
VeSkeré pojistky vždy 

chleji vypláceny. 
Úřad.: 614 National City Bldf 
Tel. Main 2973 Cent. 2019 
Residence: 3270 W. 41. ulivc. 

Tel. Lincoln 2142 M. 

J .  R U M P L Í K  
.pohrobnický ústav 
/a invalidní služba 

18335 DOLLOFF RD. 
Automobily ku všem 

příležitostem. 
Tel. Union 881-W 

Broadway 372. 

12 V V J V J C •> C > W 'é v 

KAREL RŮŽIČKA 
flumbařdtý kon traktor 
4709 LESTER AVE. 
Zavádí vytápění horkou 

-vodou a parou. 
Veškeré práce z plumbařsjfifr-
ho oboru vyřizuji rychle 

úplné spokojenosti. — 
Jozpočty na požádání. 
*Tel. Broadway 3968. 

Vy víte, ie já spravuji 
okna a natírám domy. 
Vždy jjte volali Broadway 1C2ÍÍ J, tai* 

už ho tak nsYoJej^e. *oi noě vsáli lo|t-
fuc. ale dali mně nový a lepíí, tak jm 
iei' budete volat: 

Broadway 2958 
a p«feád se lade sklit a lianlr 

EHEMÉAJN GL ASS CO. 
<sat £. mip ST. 

pms MILES AVE. 
^ y..^-4/ 

Členově The Cleveland Real Estate Board. 
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Prodat, koupit neb »výnlSnÉ 
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INVESTWENT CO. 
5733 BROADWAY 
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