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SOBOTA, KVĚTNA 1924. "SVftT' STRANA SEDMÍ 

LIDE ČESKOSLOVENSKÝ l 

Máme velkou zásobu o 
fnbtřebovaných koberců, ná
bytku i všeho druhu zboží, 
ža velmi nízké ceny. Ne-
najdete-li nás vzadu, přijď
te do předu. 

8115 Quincy Arfel 

H. MARSHALL 
Eddy 7667-W. 

ZA CEST OTCOVU. 
—  R O M Á N . —  

Napásl Xavier de Mantépin, 

0OOÍ3OS3SE1SB3E1Í3B 

pie Grow za ceim $10.000 kte-
Irýžto pozemek dnešního dne 

dnech 11., lí» a 13. květlod dvaceti pěti do třiceti mili-
Ina bude otevřena v Sokolovnělonu ceny má. 
Sokola čech-HávlíČek na Wenl Tyto různé hwtorícké doku-

|dell ave. "Výstava Tvé práce."Imenty byly mi odevzdány prá-
Náš lid ať kdekoliv ve světěl vnikem Jos. Sýkorou, jakož i 

Ise nalézal a co pilná včela pral věci, které jsem sám sebral, 
|coval pro osvobození svojí ro-ldatují se hned od roku 1848 
dné vlasti a proto tato ukázkala o kterých by měl celý náš čes 

Rozhodl se tedy, že BertuIčiní, chtěla povstati, aby |u-|oné práce bude každému mi-lký Cleveland věděti a přemý-
pri živých obrazech r^hradílnikla hroznému divadlu, ježinu upomínkou na dobu prácelšleti, jak by pro historii Čechů 
důvtipná jedna dívka, Irma,Ipředstavovalo zločin, v němžloné a ten, kdo áž&stenství vl^dejších zachovány býti měly. 
ze služebnictva paní Dick-Thorlona byla spoluvinnicí a jehož!bral, zajisté jej potěší, žel Jsou zde i dokumenty, že z 
nové, neboť jednalo ®e jen olbyla kdysi vlastní půvoákyní!I práce tato tato korunována by-l Clevelandu vyšel první popud 
úkol málo obtížný, totiž před-l Nohy její vsak zachvěvše sella zdarem a že jeho lid tamjku sloučení všech Čechů v A-
stavovati ženu v oděvu kočího.lpovolily pod ni — ston neurČi-|doma, ačkoli ještě úplně ovocelmerice v jednu rodinu pod Sio-
Irma mileráda svolila, aby seltý vydral se jí ze rtů — i kle-lpráce oné nezakusil následkemlvanskou Lípu, kterýžto spolek 
vrchnímu služebníku zavděčila.lsla jak podťatý strom zpět nálepkového rozechvění světové-ltoho času nerozděloval naše 

: Potře buj ete-li . plechařskoul Jan čtvrtek, přestrojen už, I 
(Iřaci a cokoli, ž .toho oboru,| prodléval a kde právě strojil| 
Gbriťte se ha ' •"* 

1 JOHN OPAVU 

Jlené dovedl ji do jizby, kde|křeslo své a pozbyla vědomí. 

4950 BROADWAY 
proti Česke Národ; Síni. • 
Tel. Broadway 4072 * 

llřevfcí topeni a jiné práce z 
ťbho. oboru. 

Rozpočty na pořádání. 
ŇavStivtá^mns! 

ise jiný muž, bývalý statista, 
jenž v živérii obrazu předsta-

Ivovati měl lékaře z Brunoy,| 
v osuane noci v 

XX3f. 
Zdčfoní puní Dict-Thornové 

vzrůstá 

ho, přec věci tam doma na to-l Čechy na různé strany a stra-
lik ukazují, že Republika čes-lničky ;a ve stínu těch Lip po 
koslovenská již co děcko stat-l Americe všichni češi měli spo
ně se ku světu má a zdali jílčinout a v těžkých tenkrát pro 
pomůžeme v mládí jejím sel přistěhovalce dobách k sobě při 
pevně 11a nohy postaviti, buď-llnout, tak že náš Cleveland hr-

|me dobře ujištěni, že poroste vldý na tj;to dokumenty býti mů 
Opona byla ihned spuštěna. 

který v osudné noci v náručí I Vše shrnulo se, pohnuto a roz 
dítě nesl". Jan čtvrtek tázal selčileno, kol omdlelé hostitelky,! mohutný strom a kojně dobré-lže. 
šeptem Renéa po Bertě, aleltázajic se, co jest as příčinou! ho ovoce ponese. I Mnoho a mnoho VěcUfcude 

Pokládáni též střechy pa-|tenťo upokojil ho úsečným slo-ltéto příhody. .Olivie, pološíle-| Dostalo se mn& příležitostilzde viděno a naši krajané Jby 
taintním papírem, zavádím vý-|vei^. "Nepjohla přijíti!" Davlná úzkostí, lomila rukama a Hlsebrati upomínky naší pracelměli přivésti všechny dítky, by 

Irmě;  j-este podrobné rozkazylbala chladné čelt> svojí matky,Ispolečné zde v Americe, veltyto sobě úsudky o lidu, z .ně 
a poučení,,René odebral se dolna pohled neživé. IFrancii, Anglii, Rusku a Itálii,lhož vyšly, tvořiti mohly. 
vedlejší komnaty, aby; sá,m sel štěpán Loriot upokojil ale|ba * z j iný°h koutů světa, kdc| By toto dítkáni mohlo býti 
přestrojil. t • '• : * záhy hosty, zjistiv, že jde jenlčeské srdce zachvívalo a pro 

Živé obrafcy bvfc ťéhďvfeffc-l0 okamžitou mdlobu, nepochybí volnost lidu svého pracovalo 
T> 'Ím L Ině prý vedrem v síni způsobe- Po lustraci prače nasi bu-It v  l Th \ m° M Klinou Dal přenésti omdlelou do|dete viděti  h°jně výjcvů vráce- a podobně, těž na farmy, venuje i I Dick-Thornové nemohlo bytilnou- uai Pre"esu omaieiou aoi | bedlivou rvwnrnntf 

— 'podivným Ťe Laurent chtěl ,ii.|ložnicě její, vzpomínaje slovlm se nai,lch hrdinnjch Blame | po A A 
podnnym, že Laurent cntel ji- vvzvvil ha zi kých rytířů s jejich vůdci do 
nu program dnešní zabavy o-|Kenea» Ktery vjzyvai no zai ,7ira+: 
bohatiti. Konečně zahrál Or-lpřitomnosti  Bertiny, aby nedi-l«8Vobozenc vlast1' •>d<^tntho JOS. J. VEVERA 

. . . . • •?, 

nástupce — 
JAN VEVERA A SYN 

jedno z nejitáriích t nsjspole 
hlivějších pojištujícleh zastu 

pitehlví v Ckvelendě. 
VŠEOBECNÉ POJIŠŤOVÁNI 
Veškeré pojistky vždy nejr?,'-

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

Tel. Lincoln 2142 M. 

STĚHOVÁNÍ NÁBYT 
KU, PIAN 

vynžuje 

V.̂ W; '•MMM 

kestr overturn a DO tři rtvrtělv^ se ničemu, sebe více překva|sazeni slovanských lip v če-l 
kesti overturn a po tn ct^te _ nřihoditi bv ac chách, na Moravě a Slovensku 
hodiny na to nasledovaly živepuJ lclJllu» co *>> sei , •• I 

•  v , ,  .  . ,  '  «  I m o h l o  v domě naní Dipk-Thor«l^ lUzne jiné a jiné <ítijimavo obrazy, představující lod , ru-|moni° v aome Pani i nor 1 
• v» 1 v i'i ' ' • lnové Přítomnost Rcnés. v tom-l' oko poutající. *|zna sousosi neb vselike výjevyl 0 ry luinilUM ftKIie<i j

v I 
dle známých událostí, románůj^0 domě pod cizím jménem a| Bude zde předveden celý po-
i dramat. Ředitel skupiny umělldn®®ní Pohoda skrývaly tajeirLie(jní siet sokolský před vál-
cúv — objednaní umělci byll|s^v^' ^ němž i berta měla ú-lj^ou v roce 1912, kdy ještě na
še mezitím rovněž dostavili —Ičastenství Í\ jez až dosud na-ljQ(j spoután byl a kuy se ještě 
vyhlašoval při každém jedno-|d^^^^ snažil se íozluštiti. ~ I ni komu o toni ani nesnilo, ze 
tlivém živém obraze hlasitě vý|n'' třeba to tajil před host>,Jpjslet sokolský bude již 
znam jeho: "Soud Parisův 
Po bitvě — Posledaí souboj 
mezi X. a J." atd. 

Po tří čtvrtě hodině byl pro 
gram skorém uz celý odbyt a. 
umělci zjednaní opustili dům| vejs 

Štěpán pohledl tudíž proni 
kavě na Renéa, když - tento, 
zbaviv se přestrojení svého, 

levně 

FIM ZEMINA 
3642 vých. 131. ulice. 

ukázáno, jest těmto, přístup 
voíný a obzvlášť dítky navště 
vující sokolské a české školy 
měly by téfal, příležitostifyu-
žitkovati. 

Zároveň uvedeme, že pracu
jeme, aby i počátky města Cle 
elandu zde vidčny byly jakož 
že chvalně známý a pro na

ši Českou věc obětavý továrník 
pan Vlček zapůjčí svoji boha
tou sbírku obrázků z Čech, 
jež pro film uprave&u < *$4^. % 
zde ukazováno bude,; 

Stqráme s«, by i film z náv
štěvy presidenta Masaryka v 
Clevelandu jsme dostali, tak že 
v těchto třech dnech náš český 
Cleveland pravý svátek míti 
bude a nemělo by býti jedno
ho upřímného Čechoslováka, 
aby jej nesvětjl. 

$ úctou Vél " 
; JOS. ŠTIBR. 

Účelně vedená reklama 
rozlfiři Vaše zbozí a, zdvoj* 

• hoM Vál obrat*' . 

A 

UPOZORNĚNÍ: 
Dovolujem si tímto uvésti Ve 

známost, že vykonáváme různé te
sařské práce, opravy jbudov a vše, 
co do tesařského oboru, spadá. 
Vyřizujeme objednávky rVfchle a 

levně. 
Službovolní 

BALT* & SOUČEK 
6610 Qwington Ave* 
3454 vých. 50. uface ^ 

7. Dalton. Ave. ;  

mvivwvfffi 

L i. SKLENIČKA 
český právní^ 

a notář 
114-19 Enginners Bldg. 

Residence: 3683 E. 140tb St. 
Tel. Cherry 33 

ZDRAVOTNÍ PUD 
kt«rý donucuje oivillsovanů muže uárf.o-
vati řy8io}šy í iatj nii, jestliže .chtí .sobů 
zachovaU - "wírAvf/ tyl jedině vyvinut, 
R-dcí' urhožndiio bylo moderní ídravotnt 
plujnnbfcfiRtvf,' oftiftžňujfcl pPispúRobiti «e 
víem ř^douctm podmínkám. Stane se 
tak zařízením nové koupelny — buďte 
ujtSt»"*ni, 4o V4S plumbař svému oboru 

j dobře rozumí. V; jt-ínf jto vše 8 Jo«|| 
linkou a jisté n((l'>!>ustít» chyl>^» 

JOSEF RŮŽIČKA, 
plamliařský kantr«kt«r 
5717 l't)UT\(.i: AVBt 

Tot. Brond 1112-W Urilon ^ 1'WHT 

!•-i* 
^ www » 'áč 

k i i r _r\ o"!K 
gsniis 

viděl jasně, že živý obraz "Zlolco volných občaM ̂ eskosloven 
čin na mostu v Neuilly" byl v|ské republiky. 
souvislosti se mdlobou této ta
juplné ženy, vyvolav snad v ní 
nějakou ze vzpomínek nejstraš 

pani Dick-Thornové, neboť v 
posledním živém obraze, kte-

|rý zbývalo provésti, hráti měli I 

J .  P A Z O U R E K  
&  A .  L I S Y  

WnVVA^^Ý7Á"vfmln>li Jen Jan čtvrtek, Keně, Ir-|P' jfel se Po osudu své omdlelé 
VAO&AJÍ íAVUUL, a zjednaný 8tatista. Jakmi-lvcilteik-v otazati, ale .ento po-

4819 FLEET AVE. he 0p0na po předposledním ži-|hlerlem významným utlumil 
| K ? h  i n d e p e n d e n c e  R d ,  l v e m  o b r a z e  s p a d l a ,  v e l e l  o t á z k u ,  j e ž  b y  z e  í t ú  

Veškeré pleehařské práce a po-1néř jinak Laurent, šeptem ka-r^kařových před nezasvěcenci 
krývání střech, vykonáváme se pe' lníku 0ťkestru j|ráti  tlumené mohla splynouti. 
zaručením. Opravam břidlicových I smuteční pochod> mezi čimž|mohla splynouti. 
střech gc věnuje zvláštní pozor- Jan čtvrtek, který dopodrobna "Vyřiďte, pane Laurenti, 
nost. Opravam se venuje plna po- se pamatoval na události z o- hostůmpravil proto jen xnla 

Broadway |sudné noci  24 září  lg37> roze_ldý lékař úsecně, "že paní Dick 
stavoval na jevišti osoby mezi Thornová bude 86 moci ^ iž asi  

dekoracemi a kulisami, jež vo čtvrt hodince k nim vrátiti 
představovaly most slabě osvé(Postarám se, aby nabyla v pě-
tlený kahanci, jichž matnýF minutách vě-domí. Nejd«t' 
svit padal na fiakr nehybně|n^c vážného!" 
stojící. I Laurent, jinak tlené» odkvu 

Zobrazení okolnosti, jež prob11 s tváří  radostnou. 
vázely zavraždění doktora Le 
royera, bylo zde vykonáno 
přesnosti a věrností, jež pro 
každého někdejšího účastníka 

Budou zde jiné ft jiné histo
ricky zajímavé věcí, též někte-| 

týkající se Clevelandu sa-l 

zornost. —Z a vole jt 
3012. 

H R U B É H O  
KONSERVATOŘ KUDBYI 

A DRAMATICKÉHO 
UMĚNÍ. 

Vyučujs hře na všecky hudeb
ní nástroje. 

Nej lepit útítav pro vyučovaní| 
zpěvu. 

Obdobné tance pro ditky 
' -v sobotu odpoledne. 

FRANK HRUBÝ, řiditel 

Telefony: 
Bel! Broadway 2157 W 
Cuy. Union 189 W 

DE. FEED J* MELZER 
BROADWAY, ROH ENGEL 

AVENUE, 
mul Market House proti 

vinárně. 
Hodiny: 1—2 odpoledne 

T—8 večer. 
Mimo středy a ne4ěls. 

re 
mého, z nichž ^sou zde doku-1 
menty, jak utvoicvh zde. koo-l 
perativní spolek "Mravenec' 
v r. §869 a skládal již splátky! 
na zakoupení pozemku mezil 
Woodland, Grand Ave. a Ma~| 

JOSEF F. CHIZEKl 
Smírčí soudce 

přestěhoval svoji úřadovnu 
do čísla 

1224 Ontario St. 
blízko nové radnic?. 
Telefon Cherry 933» 

n e j l e v n ě j i  
doplníte Váš domov potřebnými 
nábytkem, koupíte jej u 

Báči 
3440 VÝCH. 54. UL. 

z Hamm u Broadway a vých. 
55. uKcr. 

Vraťme se o několik oka 
mžiku zpět. 

Jan čtvrtek a René na je visti | 
zločinu toho iptlsilo ipíti vý-|nesP«stii i  oči s Paní Dick-Thor[ 
znam strašlivý. lnové, jakmile se opona zved-| 

Obličeje osob, jež hrály roliha* Viděli, jak zbledla, jak po-l 
v živém tomto obraze, nebyl kusila se odejiti a jak konečněLjH^H^MjM>^^^^<ř| 
by však nikdo mohl rozeznati. «klesla do mdlob. Pro ně byl 

Hotovo!" zašejtal starýpo důkaz rozhodující — ne-
zlosyn a někdy skulacný vrah mohli míti pochyby o tom, že| 
lékaře z Brunoy, pozvednuv|Panl Dick-Thornové byla spo-
núž nad rameny bývalého sta-luvinnicí zločinu na mostu v| 
tisty z divadla Ambigu, kterýlNeuilly. 
teď nešťastného lékaře onohol "Víme tedV na d#m jsme!"' 
představoval. (zašeptal René k Janu čtvrtko-

Vytáhněte oj>o«u!" velelivi- "Proto prchněte a pak zi-i 
René šeptem. |tra — na shledanou!' 

Opona rázem m zvedla, od-l René odkvanil na to z jevis-| 
halujíc divákům a hostům při-|tě, avšak Jan čtvrtek byi da-
šernc okolí mostu neuillskéhojlek toho, poslechnouti rady je-

Dům 
Lot 
Farmu |. 
Obchod V 

Insurance 
Notářské práce 

vám spolehlivě obstarají 

J. F. NEJEDLÍK 
& J. J. MIKE$ 

BANKA, V KTERÉ JSTE 
JAKO DOMA. 

í 

/USEM .se nás lidé táží: "Praí tolik clcvclaiul-
ískcho lidu, mluvícího ci/í řečí, ob(:lioduj<! « 

Tlie Uiiion Trust•I" 

Odpověď jesl jednoduchá: 
Mnozí z našich Union Trust úředníků ''dospěli" v distriktech tímto 
lidem obydlených. Jsou -jaksi součástkou v sousedství kostelů neb 
škol aneb lidu samotného. 

Po mnohá léta tito úředníci sloužili potřebám clevelandskéfao "jfflo-
jazyčného" obyvatelstva. Muži, jimž svěřeny jsou úřadovny, zna
jí a rozumí lidu v jejich sousedství, poněvadž sami mezi toto sou
sedstvo patří. 
Není tudíž divu, "jinojazyčný" lid jest v bankovní úřadovně jako 
doma, kde vidí přátele a známé za pokladníkovým oknem neb H 
psacího stolku a slyší je mluyiti vlastní ječí! 
A to i est, proč i Vv pociťujete jako byste byli doma u THE 
UNION TRUST. 

BEZPBCNE MÍSTO PRO ÚSPORY. 

7*e UNION TRUST c o. 
CITIZEN'S BLDG., 614 Euclid Av#. 
BJvOADWAY BANK OFFICE, 

Broadway &. Ii. 55th Street 
BUCKEYE ROAD «t E. 89th St*H 

247 EUCLID AVENUE 
WOODLAND BANK OI0|CE 

Woodland Ave. & E. 55th %. 
WEST 25th ST. «<. DENISON ÁVE. 

EUCLID AVENUE &. lOlat ST. 
E. l£>5tb «» PASADENA 

LORAIN &L W. 93rd STREET 
KINSMAN at E. 140tb STREET 

(REALTORS) 
i ,  ,  -  . l í O f S  U n i o n  A v .  v e d l e  B l v d u . l  

kterýž zahalen byl v polotem-|ho. Chtěl, drive nez hotel opul phont}a; Bell  Broadway 258c| 

A SAFE PLACE FOR SAVINGS 

OTTO DOBEŠ 
NATĚRAČSKÝ a PAPlRO 
VAČSZ.Ý KONTRAKTOR 

2369 VÝCH. 74. UL. 
i Vykonává veškeří; práce do 
oboru toho spadající ee záruce-

» - • t >• ' . f 
(nim. , ' 
f Rozpočty na požádáry. Bu-
dete-li potřebovali mých , služeb, 
zavolejte: , , 

; Randolph 3662 J. 

Plnotu. stí, prohlédíiouti si malý sto-l 
lek, v jehož vnitřku viděl uži 
v duchu celé balíčky banko-| 

Zároveň pronikavý hlas Re 
néa, přehlušiv příšerné Jfivuky 
hudby, oznamoval: |vek. Pohlédnuv malým otvo 

"Zločin na mostu v Neuilly!"Irem v oponé do salonu a vida, 
Účinek, který Kené a J ařil že tam zavládl všeobecný zrna 

čtvrtek pro jistý případ očekiMtek, vloudil se za veliké ovšem 
|  v a l i ,  o k a m ž i t ě  s e .  d o s t a v i l  s e l o p a t r n o s t i  - d o  k o m n a t y ,  v \ n í ž  
strašlivějším i jaánějpím' způ-Jza první své noční výpravy\do 
sobem, než sami se nadáli. - Itohoto domu byl viděl ebeno-

Paní Dick-Thornová zbledlahý stolek. 
na smrt. — Tělo její zachvělo! Shledal ho taní opět. Kom-
se nervosně od hlavy k patě alnata byla prázdná, ale bylo 
zřítelnice očí její Fpzšířily selnutno jednati velmi rychle. O 
divým ^děšením. Istatně Jan čtvrtek ai pomyslil: 

Nevědouc aam^ již, ca| (Pokračovaní 

O. S. Union 1261 R 

Prodat, koupit n.b vymčait 
obstará pidivě 

VČELA mm SL 
IPSTMET CO. 

' ' LOT V • ' 
FARMU nebo 
DÚM 

5733 BROADWAY 
Union 953 W Broad 8901 

nooesQO 

A. Nosek a 
POHROBNICK.Y USTAV 

í f ? • 3282 E. 55. UL. BLÍŽE BROADWAY. t 

Ohio Union 274. Povoz pro nemocné. Bell Broadway >IS4/î  

,} i % i - k  

/ 


