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"SVÍT" STRANA TftETÍ 

ZDRAVÍ A ZISK 
** 

ida poskytuje 
majiteli dvojí užitek— 
zaopatřuje jeho stůl do
statečným množstvím 
zeleniny vždy čerstvé a 
práce zahradnická po
hybem na zdravém 
vzduchu udržuje při do 
brém zdraví všechny 
členy rodiny. 

Postarejte se, abyste 
za této sézony měli 
tento dvojí zisk z Vaší 
zahrady — máme ne
jen potřebné náčiní, ale 
i do^i'4 semena. 

i 
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MOSKOPP CO. 
S7W BROADWAY 

I TEĎ K VELIKONOCŮM 
i 
£ dojte si ušiti nový oblek podle nej-

novéjší mody. Navštivte, 

JOE VOJTĚCH 
8792 VÝCH. 131. UL. 
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i VELIKONOČNÍ VÉNCE. KYTICE 
a vše z oboru květina řškého, v plném 

výběru obdržíte v každý éas u 

MR$. LIBUŠE CHOTT 
FLEET AVE. A VÝCH. 57. ULICE. 
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BELL PHONE . ,  
11 

J5RO^D|^/íy 508 

ORISTS 
KVĚTINY PRO V SEČKY PŘÍLEŽITOSTI. 

TAKTÉŽ'K VĚTINY T HRNCÍCH. 
3694 EAST I31 ST ST. CLEVELAND, O. 

A 

I LEPŠI NÁBYTEK 
I PRO VÁŠ DOMOV. 
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VZKŘÍŠENL 
Maryša Pakostová. 
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dohled iia tento překrásný nábytek.1 j] 
do Vaší jídelny Vás může přesvědčitro 
prvotřídní nádherné hodnotě za pozo-
Xuhodně' nízké ceny, 

~U.. SEDLÁČKŮ 
r;>'; 1 4816 BROADWAY 
, Tt'li'fon B'way 3282 

jíA POŽÁDÁNI PRO VÁS PftlJB-
. DEME AUTOMOBILEM. 
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Bylo to na Velký pátek, 
se má matka vrátila od Božího 
hrobu a podle starého zvyku za
čala se rozpomínat na všecky dra 
hé zesnulé, \ na ty, které kdysi 
znala a kteří zapadli dc víru ži
vota. 

Byl jsem unaven dlouhou lita-
nií a byl bych už raději uvítal na 
stole talíř postní polévky; zdálo 
se, že matka již již chystá se do 

I kuchyně. Na půl cestě se vsak o-
jbrátila. "A co Jeva? Ještě tu 
nebyla?** 

Řekla to nespokojeně a méla 
k tomu příčinu. Musili byste znát 
moji maminku; co znamená v její 
očích, přijde-li svobodná žena do 
venkovského města na svátky 
ubytuje-li se v hotelu, místo u zná 
mých. 

A takhle se prohřešila Jeva! , 
Poznali jsme ji před dvaceti 

lety jako pětiletou zlodějku kvě
tin v naší zahradě. Vyčíhal jsem 
ji jednou večer, ale ve své kvin-
tánské důstojnosti neměl jsem od 
vahy chytit ji za ruku a pořádně 
jí nalupat. Křičel jsem proto, 
'mamiíí" ze všech sil: "Pojď 

séém! Zloděěj! Mamííí!'* 
A matka se blížila hrozivě 

tlustou rákoskou, připravenou na 
(zloděje. Děvčátko se třáslo a na 
říkavým hláskem komicky tikalo 
"Mamííí, nebij mne!" 

Mami soudila, že zlodějka kvě 
tiny prodává, ale ukázalo se, že 
Jeva je nosila na hřbitov "na 
hjoby, kde nic nejostlo". Proto 
zvávala ji matka často k sobě 
snažila se vštípit jí své praktické 
názory. Jeva bývala nepoddáj 
ná, vzpurná. Více důvěry cho
vala ke mně. V jejím početníku 
objevil jsem kdysi první a asi po 
slední báseň, jaká kdy kým na 
mou počest byla složena. Mezi 
odmocninami skvělo se čtyřverší 

"Fráňa, Fráňa, Fráňa! — Mi 
luje ho, kdo iej zdá. — Přívěti 
vé, sladké oči, vlasy kučeravé 

í." ' * • '?if v 

Později ji to přešle. Její rodi 
če se odstěhovali do Prahy. Jeva 
studovala tam na učitelském ústa 
vě a stala se učitelkou. Celá dlou 
há létá jsme ji neviděli. Až le 
tos najednou nám oznámila, že 
přijede na svátky se podívat do 
svého milého rodiště. Matka se 

| horšila nad tím, že ji ani neprosí 
la o pohostinství; připravila ji 
však přece pokoj a očekávala ji 
Ale Jeva nepřicházela, a mami 
se dozvěděla, že přijela už večer 
a ubytovala se v hotelu. To by 

Iv matčině očích strašný hřích 
Pobouřeně se rozhodla, že ne

bude už déle Čekat s obědem 
když najednou zařinčel zvonek, 
po chvíli přihnala se Barča se 
zprávou: 

"Už tady je!" 
"Už tady je!" 
jeva vstoupila a následovalo 

I chladné přivítání. Usedli jsme 
I mlčeli. Bože, jakým byla ta Je
va nádherným stvořením! Jak se 
rozvila! Jaké rozkošné oči mě 

I la! 
Po trapné dlouhé přestávce 

promluvila konečně matka: 
"Byla jsi DO známých? Co ří 

kali nového?" 
Usmála se a v očích jí zahrá 

| lo sto veselých jisker. 
"U nikoho jsem nebyli.. Š1 

jsem k lesu. Božsky bylo. V 
lesní restauraci jsem si poručila 

| mléko a chléb s máslem. 
"A co ti řekli? Jak to vypa 

Idalo, pro umučeného! Co si lid 
Domyslí! Proč jsi dříve nezašla 
k nám? Co pak se to sluší pro 
samostatnou ženu, aby bydlila 
hotelu?" 

"Nechtěl* jsem vám způsobit 
nepohodlí." 

"A potom tady za město 
ar i vdané nevycházejí samotný 
Ba ani učitelkv! A ty isou uv. 
n'iak svobodomyslné. Podrobí 
se mravu, jinak bv neobstálv 

"To ie asi strašný život!" pro-
| hodila Jeva. 

Mami si ji krátce změřila: 
"Mluvíš lehkomyslně!" 

Pak jsme usedli k obědu. 
"A oovídej něco, jak se ti tam 

vede!" 
Povídala zvláštním způsobem. 

Oči jí sv&ělk<>valy. Každou pří-1 Nevíni, co bych odpověděl, 
mou otázku wavě obeplula. MIu-l "Tvé modré oči, štěstí mých I 
vila podrobně o věcech podřad-ldní. .", žepe BarČa do nemožné 
ných, takže mami přes všecky la-1 výsky, alby začala za chvili'o ter-1 
páky nezvěděla to, co chtěla, to-|cii níže. 4 
tiz: bude-li se Jeva vdavat. I Na dvoře kdákají slepice, vr-l 

Ale k nam se přestehovat mu-lkají holubi, v různých tóninách v| 
sila na tom matka trvala neochvěj I zahradě švitoří ptáci. 
ne» I "Tvé modré oči, štěstí mých I 

Podivuhodná slunce vyšlo dru-ldní," opakuji si tiše., Hned se 
íého dne, na Bílou sobotu. Celý! však zarazím. Za hodnou chvíli 
traj jak by se přehoupl v sváteč-1 teprv se odvážím mrknouti po Je-| 

ustrnutí. Pročištěným vzdu-lvě. 
chem jako by chvělo se tisíce ne-l Není jí již v pokoji. Na dvoře I 

iditelnych zvonečků, znějících ti-|hudruje krocan. Mbmi se navra-l 
chounce někde az hluboko v srd-|cl' z nákupu: "Kde je Jeva?* 

, "Slečinka zrouna ted* odetl* k| 
Dlouho po snídani seděla Je-1 lesu.* 

va v okenním výklenku, vyhhže- "A tys ji nechal odejít?' 
jic zamlkle na ulici, do široka za-1 "Nevěděl jsem o tom, mamin-| 
ítou vítěznými paprsky slunce, ||<.0j Mám jí snad jít po stopě?' 

Je slyset Barcu z kuchyně w>| "Běž, kdo ví, jaké tu má spá-| 
zpevovat. Konci v kuchyni pří-|dy! To by tak!" 
pravý. Je dovolena domů nal Stojím před domem jako He-1 
dva dny. Hned po obědě se vy-l^fej. V kterou stranu? štěstí[ 

a "\CC8?V »• /» i * I přálo, že jsem volil správpý směr. 
Zpěv její přivábil Jevil. Za I Přede mnou v dálce krouží Je-| 

chvíli se vraUla z kuchyně. lVa jako velký motýl. Zdá 

ci. 

se o-
i v Ja^* ^ Va^e vesc^! I pitá jarním vzduchem, náladou, | 
Jeste dnés večer * uvidí se svým slunccm. Vydechuji zdlouha,-
íochem, řekla mi. 

FRANK J. KOCOUR 
"9" 

' Í345 DOLLOFF RDÍ 

Tel. B'Way 455 R. ' 

12909 MILES AVE 1 

Tel. B'way 2405 

Květiny prtt každého aire 
viem příležitostem. 

4 

Pouze nás zavolejte, a Vaše 
objednávka Vám bude dodána 
kamkoliv si přejete. 

Ha ie* ta -'IR?, M ir, ** 

TELEFONY: 
Studio: —Bróadicay 1146 

-Byt: — Broadway 294—M. 

BROADWAY 
• i  S T U D I O  
k. J. KNOBLAUCH, 

majitel.' 

\ 6014 Broadwajr, 
'i * Cleveland, O. 

•- FOTOGRAF 
podobizen, krajinek i 

obchodní. 
Vyvolávání pro amatéry I drtiv/ křečí: 

tisk. zvětšování i rá-
f mování. 

m hq ta ta ta ta fc 
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QKÚM8TA, 

Náš celý život věnovali 
jsme studiu, jak ošetřova
li a chrániti Váš zrak k 
Vašemu prospěchu. Naší 
pýchou jsou četná odpo
ručení pokud se týče vy
šetření očí a zaopatření 
skel. Vaše návštěva k 
dalšímu ujednání jest nám 
vždy vítanou. Nepone
chávejte zrak sobě samé
mu — zavolejte nás. 

POKORNÝ. 
Doktor Optometrie 

5824 BROADWAY 
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volně. I mně je do výskotu. Do
le teče řeka. Vůně hlíny, trav a 
mladého jehličí vypařuje se na 
slunci s vůní vody. Jdu úzkou 
stezkou podle lesního příkopu, 
který se svažuje k řece. Vidím 
dobře do údolí. Jeva se u lávky 
zastavuje. Tváří se, jako by na 
někoho čekala. Zase sedá, zase 
vstává. Patří směrem ke mně. 
Kdybych nebyl ukryt, mohla by 
mne uvidět. Počkej, vytraji na| 
tebe! '• 

Mech je meliký. Trochu vlh-1 
ký rosou. Dlouho nikdo nejde. | 
Malátná únava se mně zmocňuje. 
Mhouřím oči. Vždy po chvíli 
nadzvednu hlavu když spatřím 
Jevu ještě samotnu, spokojeně 
klesnu na sluncem zahřátou trá
vu. Písně ptáků, nehlučné šumě
ní vody zdola a shora praskání| 
biče, mužský hlas hlaholící na ko
ně, kolébající mne. Mámivá sí-l 
la probuzeíné přírody před velkou 
nocí jakby mi položila na srdce 
obě teplé, životodárné ruce, při| 
jejichž dotyku sladko je snít 

Vyskočím. Zrak můj padne| 
do údolí na lávku. Jeva ej pryč. 
Všechno jsem zaspal. l 

"No, tys pěkný detektiW* vi
tá doma matka. "Jeva je přesi 
dvě hodiny už doma. Ty umíš 
stopovat! Viděla tě hned jak ses 
objevil za poslední chalupou. Po
tom jsi chrupal pod stromem, že| 
jí bylo líto tebe vzbudit. 

"Vy budete hodný muž, vid*-1 
te! Vy se nebudete bát nechat 
ženu samotnou si vyjít za město!' 
vítá mne Jev* v pokoji, blýskajíc | 
očima. 

"Moje žena nesmí vyjít bezel 
mne ani na krok!" povídám veli-1 
telsky. 

"Vy ji budete hlídat! Lehnete I 
si pod stromy a usnete!" směje se | 
Jeva na celé kolo. 

Chytím ji za ruku a svírám v 
To se podíváte, 

* ** to $€ 
"Jako jste hlídal mne—" šku

be celým tělem, aby Se vyprostila | 
ze zajetí. * 

Na štěstí vchází mami s misou | 
oolévky, aby spory uhladila: 

"Jako tebe! Co si mvslíš? Na 
ženě přece mu jii^ak bude záleže-1 

Zlehounka se snáší soumrak -
Ulice dosud tiché, jako mrtvé v| 
strnulém očekávání, znenáhla se 
oživují. — "Jakmile průvod vy
jde, rozsvítíte svíce na oknech a| 
Doběhnete za mnou ná náměstí. 
Já idu do kostela.** 

Když dozněly fňatČiny 4croky. I 
leva zvýrazněla Dodivně a přísfiě | 
jako světice na oltáři. 

"Smím v zahradě natrhat fia-1 
lek?4* 

šli isme. Zahradní vrátka za-1 
skřÍDěla. Fialkv kvetou v trávě. 
Nebe rudou záplavou vrhá přísvit 
na jednu stranu, za námi houstne 
tma. Křoviny první zelení zalité | 
krčí se mazlivě k půdě. Hledá
me fialky. Mluvíme, nikdo nevil 

|co. Každá všední věta zastřeně 
vyjadřuje, co tušíme, čeho se bo
jíme, po čem toužímer anir si kdo 
z nás uvědomí původ, účel závrat
né hry. kterou s námi provádí o-| 
vzduší blížící se velké noci, 

lPokračQv4ní „na str, T.) 

VANECEK JEWELRY 
—  A N D  —  :  

IMPORT ART SHOPPE ! 
Náš obchod není z těch nejstarších obchodů, 

avšak sklad našeho klenotnického i jiného importova
ného zboží se vyrovná těm ňejvětším obchodům v na
šem městě. Protož navštivte náš obchod a zajisté bi
dete spokojeni jak s kvalitou tak i s cenou. 

$M BROADWAY 
B L Í Ž E  V L N Á R S Y .  

T Y N T V K 
VUO KAZDOU 
PŘÍLEŽITOST. 

Vyrostlé a rozkvetlé čerstvě 
řezaťié květiny vMf: tb Wás v , 
hojném vybéni. * \ , x v 
Nase eeny nejsou nikterak pře 
hnány jako u mnohyeh kvetir 
nářů— máme ustálené ceny. ^ 
— v souhlasu, jak nejlépe jeilV ? 
p"Hrod;\ nuvže poskytnout i. Za-
tťOefonujte nám — Broadway 
2439 — Dovážíme kamkoli. 

M. ŠIMERKA 
KVÉTINÁliSTVf. 

8840 BROADWAY 

J]$ATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA 
aPřejeteí-li si módní objek ušiti, ted* před Velikonoci, 

navštivte , • . 

8 F. J. JIRUŠ. 
> 4980 BROADWAY 

ZAKÁZKOVÝ KREJČÍ 
Tel. B'way 803 J. g 

RADIO HLAVNI STAN 
Zvláštní výstava nejposlednějších radiových zařízení 

pro milovníky tohoto sportu. Přijďte a prohlédněte si Uli
to různý výklad zařízeni pro velké i malé soubory. 

Zde několik zvláštních cen: Telefonu $2.95 pér. 
100'Voltooá Edison Baterie $14.95. — Crystal sety $3.50. 

PROGRESS ELECTRIC CO. 
6103 BROADWAY 

F. T. HOVORKA. L. FÍ. UHER 
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