
iá* 

V /'í ^QBQTA, 5, CERV^Ejg 

-}•. "•' :•:. v • • •"• • 
,k, v,-.'•* ?/> <>>» ť 

/ !.«*• ^ , 4f' * f * '. * - , , v " - - <f -x > •• >•',, V' ~'tř- ~t "' 1 W> -"•* £1 

V. .. S--frS.>.' • ''  ̂-V > 

, & 

"it € A. K«W 
! ' HARtíWAttECO. 
^'' í\!' 5420 BROADWAY. 
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Zavádí plynové roury, výhřeT 
ní topení, plechařské prác< 
pokrývání střech a vše co d 

oboru onoho spadá. 
Výběr českých srpů, zahrad 
jlfckého náčiní, barer, olejů 

a podobně. 

1 j cjcj v > v J w 'J v 

Práce plechařské 
a pokrývačské. 

ZAVÁDĚNÍ FERNESO PRO 
-VÁD! RYCHLE A LEVNĚ 

A. F. OPAVA 
4819 BROADWAY 

roh Wendell Ave. 
JEDINÝ ZÁSTUPCE WISE 

FERNESO 
Tel. ^roadway 2787 J. 

> r > r.yr^yr.yr.yr. > 

Telefon: 

Bell Broadway 2157 W 

DR FEED J. MELZER 
13502 UNION AVE. 

froh E. 135. St. 

Hodiny: £—2 odpoledne 
?7—8 večer. 

Mimo středy a neděle, 
k#A A4]| A A4A A A 

Žáléžitost ta bude aspoň ve 
spolehlivých rtflcou! Nepoznal 
sem vás, když jste šém vstou

pil. — Éřičhážít§/mne nepo
chybně výslechu podrobiti, ne-
ní-liž pravda? Jsem odhodlán 
říci vše a dosvědčím tak třeba 

před soudem, ač-li bůh mi 
dopřeje, abych ještě až do té 
doby žil.. Nežli však opustím 
tento svět, kde nevykonal jsem 
nic, co by mělo cenu, ňeb co 
by aspoň doforé bylo,* pomstím 
aspoň nevinného mučenníka, 
jenž^ zhynul místo jiných na 
popravišti a zasloužím si tak 
odpuštění anděla tohoto, ne
boť vy, slečno, odpustíte mi, 
viďte? — Odpustíte mi?" 

Berta přikročila k zlosynu 
kajícímu i děla mu hlasem stlu 
meným a přece slavnostním: 

"Jménem těch, jichž není 
už, i jménem svým já pdpou-
štím vám zlo. veškeré, ftmž 
iste nás zničil." i 

XLV. 
Význání a zárět*. 

Radost nadpozemská rozjas 
jifla tvář zraněného. Však 
med na to tento zbledl jak sté 
na a div neskácel se v mdlobu 

Zároveň přitiskl ruku svou 
na prsa svá, kdež pocítil kru 
tou palčivou bolest. 

M MliEžMHW 

VÁŠ MAJETEK 
„ Chcete-li Váš majetek prodat 

vyměnit neb koupit nový, po 
sloužíme Vám v každém 

případě. 
Iflipujem a prodáváme první 
a druhé dlužní úpisy (mort 
gage). Pojištujeme ve všech 

případech. 
THE CLEVELAND HOME 

INVESTMENT CO. 
5415 BROADWAY. 

Geo. C. Piwonka, pokladník 
Louis Tacl, pozem« jednatel 
Union 1161 Broad 266 

ZDRAVOTNÍ PLUMBAftENl 
A VfcDECKÉ VYTÁPĚNI. 

Mim* Vfc.ni s krMnou koupelnou. t» 
plou • pohodlnou aa B>]mrazlriJlflN 

•imnlbo rftna. doaud tohoto 
Idravomlho jděte k Růtlčko-

kter? ]• civftdl a dobfe uvtdl 

JOSEF RŮŽIČKA 
PLUMBAft. KONTRAKTOR 

5747 Portage Ave. '• 
Patrn ilfM-IK iMi 1US-* 
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Zkuste náš 
T A R - C O M P O U N D  
. s Mentholem a 

EXTRACT COD LIVER 
Opatrný Drug Co. 

3789 E. 131. ulice. 
Proti Corlett škole. 

B A R V E N I .  
IP A P í R 0 V Á 
D E K O R O V Á N Í  
a vše, co do oboru 
toho spadá, provádí 
s veškerou zárukcti 

rvchle a la vně 

ANT. J. JÍCHA 
r 4064 DILLE AVE. 
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MAMĚ NÁSLEDU
JÍCÍ LÍCE' 

bííle vých. 131. ulice a kostela 
sv. Rodiny, Revere Ave., 4 po
koje s koupelnou, velký lot. Ce
na $5000; hotověV$1500. o 

Lenacrave ave., 5 pokojů s kou 
pelnou, garáž, vezme se lot na 
výměnu. 

Angelus ave., Dva stavební lo
ty. Cena jen $1200. 

Nej lepší obchodní rphový lot 
na Corlett ave. jen $2,500. 

Mámee i jiné mnohé láce v ob 
chodních lotech na vých. 131. ul., 
jednoduché na Horner, Dove, 
Watterson i jiných ulicích v tom
to okolí. Pro bližší informace 
navštivte neb zavolejte 

JAS. J. flEIDLER 
A SYNOVÉ 

11915 MILES AVE. 
Tel. Broad 2869 

Otevřeno v pondělí — ve středu 
a v sobotu večer. 

y r y r y  r  >  r .  

Pazourek a Lisý 
4819 FLEET AVE. 

roh Independence Rd. 

Veškeré plechařské a pokrý
vačské práce, zavádění a správky 
řernesů se rychle vykonávají. 

Pokrýyání střech patentním pa
pírem a opravování břidlicových 
střech jest naší specialitou. 

Naše dlouholetá zkušenost 
obouo borech vám zaručuje prvo 
třídní práci a úplnou spokojenost 

Zavolejte 4el. Brood JO 12 

DR. 

R. R. CABRADEK 
ČESKÝ ŽUBNl LÉKAŘ 

úřpdovnpu 
na ^fíles iroh vých. 114. uL 

Hodiny: 
Od 9 do 12 hod. v poledne 

a od 1 do 9 hodin večer. 
Dle potřeby v tiedfli ráno. 

Ubohá Lorain xje roz 
házena, ale Ehrman 
sklenář ještě ne. Za
volejte Academy 836 

<llDó&ti jíž pohnutí a řozči 
ení," áěl Štěpán živě. "Upo-
tojte se! Bud'te mužem, aneb 
nemohu jinák za nic ručiti! 

I podal lžíci léku Janu čtvrt 
Kovi, kterýž zotaviv se 'jen 
poněkud, mumlal: 

O, trpím neskonale, dok 
tore — rána moje pálí mne, 
jakoby mně někdo do ní vlo
žil železa řeřavé. Avšak budu 
míti odvahu. Napnu veškeré 
sily. Tažte se mne tedy — já 
mohu odpovídati — chci od-
povídati — nechci zemfiti dří
ve, dokud vše neřeknu, dokud 
se ke všemu nepřiznáte." 

Jindřich markýz z La Tour 
Vaudiěh počal fudiž výslech 
svůj. 

Osoby přítomné chvěly se 
čtvrtek jal se líčiti truchlohru, 
od hlavy k patě, když Jan 
jejíž nejmenší podrobnosti 
jsou již čtenářstvu našemu 
dostatek známy. 

Jedině mladý obhájce, as
poň na pohled, zůstával nepo
hnut slovy těmito. 

Za to ale tím pilněji zapi 
soval každou výpověď zlosy-
110 vu. 

"Vy tedy," k tázal se pak 
ídyž Jan čtvrte^ skončil, "ne 
znal jste ^mén bídníků, kteří 
vám nůž do ruky proti lékaři 
z Brunoy vtiskli a kteří i vás 
pak chtěli zavražditi?" 

"Ne, neznal jsem jich teh 
dy." * _ 

"Jest to tedý jen petthou ná 
hodou, když později, teprv as 
po dvaceti letech, setkal jste 
se s nimi zde v Paříži?" 

"Ano, byla to náhoda pou 
há, pane." 

A vy věříte zcela bezpeč 
ně, že jste přesvědčen, že oba 
spoluvinníci vaši jsou paní 
Dick-Thornová a posud tajů 
plný muž, jmenující aes vša 
Bedřich Berard?" 

"Jsem si tím úplně jist." 
''Na ^fem zakládá se toto 

vaše přesvědčení?" 
Jan čtvrtek vyprávěl obšír

ně teď, co událo se od osud 
ného onoho okamžiku, kdy 
vniknuv poprvé za noci do do 
mu v ulici Berlínské, aby jeho 
obyvatele oloupil, domníval se 
ve ftelitelce domu toho, paní 
Dick-Thornové, Qoznávati bý 
valou spoluvinníci svou,' až po 
onen večer <20. října, kdy 
tomtéž domě násilně otevře 
psací stolek a kdy uloupil 
něho tobolku naplněnou ban 
kovkami. 

'Přál bych si zejména obja 
snění v příčině této vaší po 
slední krádeže," přerušil Jin 
dřich z La Tour Vaudien vy 
právění Jana Čtvrtka. "Pan 
René Moulin, který zůstal 
domě tom ještě i po vás, jesl 
přesvědčen, že paní Dick-Thor 
nová nebyla ani tak znepoko 
jena odcizením peněz jako od 
cizením důležitých listin, kte 
réž zároveň v tobolce té skry 
ty byly." , 

'Bylo mi dříve už tak řece 
no," odpověděl' Jan čtvrtek 
pochopiv, kam advokát míří. 

"Nuže, a vy tvrdíte, že ne 
nalezl jste v tobolce oné sku 
tečně nic jinéh# než- jp^uhé 
bankovky?" ^ 

"Ano, nic než bánkovky. A 
sice sto tři tisíce franků, 
prohlédl jsem veškeré přihrác 
ky toboljcy i nebylo v nich ni 
čeho jiného mimo papírové pe 
níze." 

"Snad měla tobolka tajnou 
přihrádku?" 

"O tom nevím nic. Vím jen 
že by i tajná přihrádka tako 
váto, kdyby ihned tobolka ji 
byla obsahovala, nebyla by mo 
hla mnoho věcí obsahovati, ne 
boť stěny toibolky zdály se bý 
ti dosti tenké, ačkolřv tobolka 
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sama byla vettíii velikáA ^ která chtěla mne před dvaceti 
"Popilte |ni |«!" r 

f lety otráviti." 
"Byla z čeráé kůže — asi "Mluvil jste dříve o jakéih-

akhle velíká.'' r— Jan Ctvťteklgi bývalém notáři, kterýž, vrh-
ukázal rukou, rozměr %! %lnuv se na padělání listin, na-
spony měla atřlbmé." v-- Ippal pod jménem třétí ž&had-
' Pozornost "Madeho advoká-l né osoby a za dobrý plat lišt, 

ta, dosti již napjatá, sdála sel jenž měl ubohého lékaře a 
ještě Vice vzrůstat!. I Brunoy do léčky vlákati?" 

"Ntiže, nepozoroval Jste ji-| "Ano, pane!" 
ne ještě zvláštnosti na osudné! "Byli bychom li jfetálem již 
tobolce té?1^ Naléhal na zr^-lopatřili opis listu toho," £ro 
něliého. Ihodil teď René Moulin, "ale 

Jan čitfrtékSavrtěl hlavou.lzU náhoda tomu nechtěla. 
"Nikoli!" děl. I "Bývalý notář onen řekl 
"Hleďte oživiti paměť svoulvám nepochybné, jakým jmé-

— nepozoroval jste ničeho nalnem list onen byl podepsán?" 
deskáéh tobolljfy a sice žVeli-l Jan čtvrtek, vyměniy 'pé
čí?" Ihled s Renéem, odtušil: 

"Ach, ano, pamatuji se nyníl "List podepsán byl toliko zi 
dobře již. Desky měly iniciál-lčátečními písmenami." 
cu vtlačenou do kůže, kterál "A byla to nepochybně za 
v^ak příliš nepadala do okalčateční písmena jména j; Be 
a byla již poněkud otřena." Idíich Berard?" 

UA jaké áe^bylo počátečníl Raněný neodpověděl, 
písmeno?" š| _ I Jindřich opakoval otázku 

"C> nebo Gp— —" Isvou. 
Jindřich se zachvěl. I "Nikoli,", odvětil René Mou 
"A vy že ztratil jste přéd-Jlin sám roztržitě. 

mět tak důležitý?" tázal sel Vzpomenul si na vysvětlení 
zlosyna. ~ > I které jednou přikládáno bylo 

"Bídák, kteřý mne bódl, Be-Itajuplným začátečním písme 
dřich Berard, spoluvinník můjlnům těmto — chtěltě Husípír 

moátu v Neuilly, ukradl jilko, bývalý notář, vyčisti z nich 
nepochybně k kapsy mého ka-|kdysi jméno: Zygmunt z 
bátu." , iTour-Vaudien, jméno rodu, 

"Zde?" Inémuž Jindřich sám nyní ná 
"Ano, mfci fáem ji jeStě v| ležel. 

krčmě "U černé koule". Ob-I "Hleďte si však vzpomenou 
sahovala vlee^fiež dva tíwcelti," naléhal mladý advokát 
franků." f t I mlčící. "Snad paměť vaše vá 

To je vše velmi podivné,"! přece tak neopustila —Jde 
piohodil Jindřich. __ |o věc, jejíž rozluštění může 

Jak to mítflš?" tázal selbýti pro nás neobyčejně důle 
Štěpán Loriot.. , I žitým. — Jestliže list, kterým 

Pochopíš tak l»rzy!" odvě-l lékař z Brunoy měl býti vlá 
lil advokát i ohrátiv se k Janulkán do léčky, nebyl podepsán 
čtvrtkoví, dodal: ^ Izačátečními písmenami Bedři 

,?lvolik hodin bylo kdyžlcha Berarda, potom bude mož 
Bedřich Berard překvapil váslno domnívati se, že byl tu ta 
v síni, v uíž, nyní nalézá-1ky ještě jiný spoluvinník. 
me?" | Oproti takovému naléhání 

Asi jedhaaftdina a půlno-|nebylo evdeoa možné déle m 
ci!" 1 Ičeti v 

"A já o půl jedné po půlno-| J^em si vzpotnenuí, 
ci nalezl jsem na rohu Amstel tušil René. "Začáteční písme 
rodámské a Berlínské ulice velna ona zněla: "Z. z La T. V. 
v> klenku domoHtch vrat jed- "A bý\^alý onen notář," tá 
něch tobolku úplně podobnou! se Jindřich dále, když by 
tobclce, kterou jste tu právělsi písmena tato napsal, "nepo 
byl popsal, neschá*í na af anil kusil se ani doplniti iniciálky 
iniciálka C. —" I™ celé jméno? 

'A byla prázdná?" svolali "Nevím," prohodil strojník 
Jan čtvrtek. I váhavě, "já však, vida dle pří 

'V přihrádkách jejích ne-|viastku "Z", že tu jde o jmé 
bylo ani bankovek ani jiných!no šlechtické, nahlédl jsem do 
papírů. Avšak pamatuji se, želseznamu šlechty, ale nic mi to 
jedna ze stěn tobolky té zdá-|neProsPěIo» neboť začáteční 
la se mi silnější než druhá, v|písmena ta hodila se k několi-
okamžiku onom ale nepřičítali jménům šlechtickým." 
jsem tomu žádné váhy.' I co se gtalo s padělate-

"Což kdyby to ale byla sku-l]cm Husípírkem?" 
tečně tobolka, jež byla Janul v žaláři." 
čtvrtkoví odňata?** prohodil| 
René Moulin. I "Vyhledáme tam 

'Podle popisu zdálo by .se|a^ bude zapotřebí, nebot své 
tak skutečně, avšak jak máml^ectvl jeho bude nám as pro
sí vysvětliti, že nalezl jsem ji|sPěšné. Nuže, mluvme ted o 
na místě kudy Jan čtvrtek ne-l^ěti nejprve zachráněném a 
mohu z krčmy "U černé kou-|P°tom čtvrtkem odlo-
le" domů se ubírati." I zeném v Polích Elysejských. 

Starý zlosyn se zamyslil. | - —. —-
Přemítal najisto o něčem.I 

co náhle ho bylo napadlo. 
'Ach, to by bylo zvláštní— 

ano skorém neuvěřitelné, leda 
že 

Zamlčel ojMM^na několik 
vte ř i n ,  n á h l e  v s a k - p r u d c e  v y l  
křikl. 

Vzpomněl si 4na Mignoleta. 
"Ach, už mám'objasnění pro 

to," pravil pak. "Tobolka ne
byla mi ukradena asi zde, 
nýbrž už v krčmě "U Černé 
koule". Mignolet vztáhl ruku 
po ní a zahodil ji, "když byl 
ji vyprázdnil." 

"Nuže, a jestoto nepochyb
ně táž tobolka, fctéťou já mám 
doma," pravil Jindřich, "uvi
díme tedy, je-li v "ní přihrádka 

á někdo tušení o dalším je
ho osudu?" 

Pokračování 

VÁS NÁBYTEK 
potahovaný buď koží neb látkou, 
máte-li ho poškozený, upravíme 
Vám, že bude jako nový. 

Potahování nábytku jest náš 
obor. Jsme připraveni Vám po
sloužili. 

J. nOCH ÁSK A 
3682 VÝCH. 53. UIi. 

z Fleet Ave. _ 

y , . <• 
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OTRANA PAT^ 

Výroba drátěných a kombino
vaných dveří, drátěná i zimní 
okna. 

BROUŠENÍ a OPRAVY SB 
KAČEK NA TRÁVU NA

SI SPECIALITOU. 

KLETEČKA BROS. 
3526 Vých. 131. ulide. 

Tel.: Lincoln 1071 R. 

(Tažte se nás, na cenu drátě 
ných oken do Vašeho domu.) 

Míníte-1 i si nechat přebarvitti 
neb vyčistiti vase hedvábné neb 
vlněné šaty, obleky neb záclony, 
všechny druhy plysoyé, hedvábné 
a podobné, obraťte lie s důvěíou 
na 
FRED KRÁL a Synové 

3190 VÝCH. 132. UL. 
z Kinsman Rd. 

Ni še 40ti letá zkusenost* je Va« 
zárukou. Auto service po celém 
Clevelandu. \ 

Tel. Garfield 662 W. 

LACINÉ UPOTŘEBE
NÉ KÁRY.' 

Chevrolet coupe, jako nový. J 
Cena S4Ž5: sDlátka 1176.' 

Chevrolet sedan; ujeto 2,(^00 mil, 
mnohé 7,vlášt. zařízeni. 

Cena spfiSO: Splátka řS6®. M 
Chevrolet t ouring, lí*23; ujeto poiiw 

•l.ouu mil. 
Cena #300: solátfca 8150. 

Chevrolet Snort, 'louring, jako nofá 
Stála Mr»: cena #3,75: splátka #176. 

Chevrolet. Roadster, Jako nová 
ťeiia ^Dlátka řlli. 

Kord (,'oupe 
Crtia #25(1: sulátka IHS. 

Ford Tourins — přemír, card rářy 
Cena splátka $115. 

Ford Roadster 
Qcma splátka 97S 

f'onl Roads tér li'ii 
solátka 

Fprd 3!»20 krytý pro dovážku 
^75: splátka ^25. 

Mavwoll Totiiinc. cena S10W. 8BlÉt. 

Lepší káry za méně pencil 
Ušetříte peníze, když si na§e 

a ut a p rohlédnete-a kteréko-liv 
zakoupíte. 

THE BROADWAY 
CHEVROLET ' 

5923 BROADWAY. ' 

od 

Chandler Cleveland Six 
TRAFFIC TRANSMISSION' 

PIKE'S PEAK MOTOR 

THE DENISOU SQUARE GARAGE CO. 
W. 25TH ST. 1'iiouc: Linculu 2110 

• (Fred J. Ruppender, pres. 

SPOÍUTELNÍ A PŮJČOVNÍ SPOLEČNOST Ť 
Á 

" F E D E R A L  it i 
i 

Ý v ČESKÉ SfNI SOKOL NA CLARK AVENÚE J. 

-t- jest jediná půjčovní společnost v okresu Cuyaho- .> 
u:a, která koná půjčky jen na Šest procent, bez bo-
nusu a prémií na koupě domovů jakož i na stavby 

T 
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• 

T 
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Na vklady, platí 5%. 

Vkladatelé mají první nároky na půjčky. 

•fiĎjčky se konají jen na prvhí markyče. 

F. KOZLÍK, prtě*. 

T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
f 
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C. A. BEJČEK, taj. ••• 

SPOLUOBČANÉ POZOR! 
' Ztráta ínajotku vLoiaiu a okuli dostupujo dle nejí 

voišícli úrcdiiícli zpráv v coloin sousta 1st ví, vyšo $30,000,000 až $50,-
00(),íX)0, způsobená v nešťastných tecli místech zuřícím tornádeni. 
Bylo také zjištěno, že jen malá část těchto majetků jest kryta poji
štěním. Mánie snad cekati, až snad jina podobná katastrofa na nás 
přikvačí aneb máme chránit i sama sebe, když ne již prott životu 
aspoň to, pro co jsme se snažili po celý náš život? — Na Vaše zavo
lání přijdu do Vašeho domova neb obchodního Místa, Me ochotně 
Vám vysvětlím tento zpiisoVpojíst ování. 
1Í\C I irPVFD A ÚPLNÁ POJIŠŤOV. SLUŽBA. 
J\J)j* J« V ůl H/1V/V, 614 National City Bank Bldf. 

TEL. MAIN 2973 CHERRY 21. * 

tajná. Zatím ťnusím klástil 
vám jiné ješto otázky. Jste sil 
jist, že muž, který ide na vásl 
číhal a vás pak"přépadl, jestlj 
týi muž, kterého;viděl jste»vy-| 
cliázeti od paní Dick Thorno-| 
vé a kterého sledoval jste dol 
ulice Póťlác Fer Saint Mar-| 
cel?" 

"Ano, jest to týž muž —I 
spoluvinníl^, méj z mostu v| 
Neuilly a špoluvfnník ženy, 

ri^rnngMtigpinrinnnrgai^rinnr^^innngag^ 

A. Nosek a Synové 
POHfcOBNICKY ÚSTAV 

3282 E. 55. UL. BLlŽE BROADWAY. 
Ohio State, Union 274. Povoz pro nemocné, Sell Broadway 134. 

r-r?: 

/'i í-. 

ř h *?+ 

ti ^ 1 

;k 4 

:.'S ' .... •. ; 


