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Při této příležitosti jsem po

znala, že hrabě, ačkoliv byl 
nejdůvěrnějším přítelem baro-
riovým, a ačkoli zasvěcen byl 
úplně v soukromé jeho záleži
tosti, přece ničeho nevěděl o hi 
storii Anny Katherikové. Ne-
rozřešené tajemství této ne
šťastné ženy zdálo se mi býti 
nyní dvojnásob podezřelým již 
tou okolností, že baron ani nej 
důvěrnějšímu svému příteli o 
něm se nezmínil. Hrabě s veli
kou dychtivostí naslouchal kaž 
dému mému slovu a ve tváři je 
ho zračilo se největší překva
pení. 

Zatím co jsme rozmlouvali 
o Katherikové, přiblížili jsmejkám, 
se k domovu. První, co jsme kyní. 
zde spatřili, byl baronův malý 
kočár, u něhož zapřažen byl 
kůň, jejž štolba držel za uzdu. 

"Kampojedete, příteli?'" ze
ptal se hrabě štolby. 

"Já nepojedu, pane hrabě," 

"Zákon angiický to dovoluje, 
nikoli ale svědomí hraběte Fo-
ska!" Při těch slovech položil 
pravici na prsa. "Nevím, jaké
ho druhu jest listina, která zde 
má býti podepsána," pokračo
val, "vím jenom, že časem mo
hou nastati takové poměry, v 
nichž baron Percival bude nu-

odvoiávati se na své dva cen 
svědky a proto bude lépe, když 
tito svědkové nic nebudou míti 
společného." 

Po těch slovech se uklonil a 
ustoupil. 

"Jsem ochotna zde zůstati," 
odpověděla jsem, "a nebudu-li 
míti žádných příčin k námit-

chci býti třeba i svéd-

Baron Percival ostře se na 
mne zahleděl, jako by chtěl ne 
co říci. V témž okamžiku obrá
tila k sobě jeho pozornost hra
běnka Fosková. Dostala patrně 
od svého manžela tajný roz-

odpověděl tázaný, "pan baron j kaz, aby ze světnice odešla, 
sám si vyjede." I "Není třeba, abyste odchá-

Hrabě významně na mne po' zela," pravil baron Percival. 
hleděl. Neřekla jsem ničeho, a-
le uhodla jsem hned, že baron 
po vyslechnutí zprávy, kterou 
hospodyně mu sdělila, od hod
lá! se na delší cestu. 

Vešli jsme do domu. Sotva 
prošli jsme průjezdem, přišel 
nám baron vstříc. Byl bledý a 

Hraběnka podívala se na sve 
ho manžela, načež prohlásila, 
že přece odejde, což také uči
nila. Po jejím odchodu zapálil 
si hrabě cigaretu a opět za
městnával se květinami v okně. 

Zatím otevřel baron Perci
val psací stolek a. vyňal z něho 

zasmušilý; tvářil se sice sídvo- listinu, několikráte složenou, 
řilým a bezstarostným, avšak v Položil listinu na stůl, rozevřel 
celé jeho bytosti znáti bylo ve-1 ji toliko do polovice, takže vi
lli# nepokoj. 

"Lituji, že vás musím opustí 
ti," pravil, "vydám se na deláí 
cestu, ale zítra touto dobou bu
du opět zde. Dříve než odjedu, 
rád bych uspořádal onu zále
žitost, o které jsem se dnes rá
no zmínil. Lauro, buď tak las-
kava a následuj 
hovny. Věc bude 

děti bylo jen část nepodepsánu 
ho papíru, na němž nalepeny 
byiy na některých místech splá 
tky. Písmo bylo úplně zakryté 
a kromě toho položil baron nA 
založenou část ruku. 

Laura významně na mne po
hleděla. Její tvář byla bledá, 

mne do kni- avšak nejevila žádné bázně ani 
brzy skonče-'nerozhodnosti. 

•niiiBuuoj noifnod o n; opf -t?u Baron Percival namočil péro 
Smím vás rovněž prošiti, paní do kalamáře a podal je své 
hraběnko, jakož i tebe milý manželce. 
hrabě? Přeji si totiž, abystej "Napiš své jméno na toto 
byli svědky při podpisu jisté místo," pravil ukazuje prstem 
listiny; více ničeho !'*' lna papír. "Vy, slečno Halkom 

Otevřel sám dvéře u knihov bova a ty Fosko, napíšete svá 
ny a pobízel je, aby vešli dále. jména u těchto oplátek. Pojď 
Potom vkročU za nimi a tiáe za sem, Fosko, a nedívej se ok-
sebou zavřvil. lnem, když máš býti svědkem!" 

Chvíli zůstala jsem samotnaj Hrabě odhodil cigaretu a při 
sláti venku na chodbě. Srdce stoupil lhostejně ku stolu. 
počalo mně prudce tlouci a te
skné předtuchy se mne znioc-

"Podepiš zde," opětoval ba 
ron poněkud velitelsky k Lau-

áovaly. Potom zamířila jsem ře obrácen. 
ku dveřím svého pokoje. Již | "A co mám podepsati?" ze-
poiožila jsem ruku na kliku, ptala se Laura klidně. 
když v tom zaslechla jsem hlasj "Nemám kdy, abych ti to ob 
barona Percivala, jenž voial: 'šírně vysvětloval," odpověděl. 

"Prosím, slečno lialkombo-("Vuz stojí před domem, musím 
va, vraťte se! Hrabě nechce to-'pryč! Ani bys tomu ostatně ne
tiž svoliti, aoy jeho manželka porozuměla. Je to* pouhá for-
zároveň s nim byla svědkyní a mauta. Pojď, pojď a podepiš! 
proto musím žádati vás, abyste Rád bych věc skončil co nej-
laskavě místo její zaujala." idříve." 

Na toto vyzvání vrátila jsemt "Musím dříve věděti, co se 
m do knihovny, kde všichni by-'mi tuto k podpisu předkládá," 
li shromážděni. Laura stála u pravila znova Laura. 
psacího stolu a rozpačitě pohraj "Ach, nesmysl! Ženská tako 
vala si se svým kloboukem, kte vým věcem nerozumí. Pravím 
rý byla sňala z hlavy, liraběn- ti, že bys to ani nepochopila, 
%a seděia vedle ní v lenošce a kdybych ti to i chtěl vysvět-
plna obdivu pohtížela na svého liti." 
manžela, jenž stál u okna a otři "Projím, ukaž mi přece tu li 
hával s květin uvadlé listy. 'stinu. Až dosud nikdy ničeho 

Hned jak jsem vešla, pokro- jsem nepodepsala, co jsem si 
čil mi hrabě vstříc a pravil: dříve nepřečetla.Ani náš advo-

"Prosím tisíckrát za odpušlé kát, dr. Gilmore, nikdy na mne 
ní, slečno Halkombova. Mojí vj nechtěi podpisu takovým spů-
ncm jste obtěžována! Nezdá se sobem, jako toho nyní žádáš." 
mi býti totiž v pořádku, abyj "Toť zcela přirozené. On byl 
moje manželka současně se tvým sluhou a musil zachovati 
mnou .iako svědkyně podepsa- k tobě všechny ohledy. Já jsem 
la se na listiné, kterou pode- tvým manželem a nejsem po-
psati má zde také paní baron- vinnen, abych ti vše vysvétlo-
ka T aura Glydova." íval. Jak dlouho necháš mne je-

Laura stála nepohnutě a pra 
vila: 

"Každý podobným podpi
sem k něčemu se zavazuje a 
proto musím véděti, jaký jest 
tento závazek." : 

Baron vzal Ižstfott i mritil jl 
0 stůl. 

"Jen povez, čó mát list jazy
ku !" zvolal. "Neobracej se k 
slečně Halkombové a řekni pří 
mo, že mi nedůvěřuješ." 

Hrabě Fosko nyní k němu 
přistoupil a položil mu svoji 
pravici na rameno. Baron prud 
ce jeho ruku odstrčil. Ale hra
bě nedal se odbýti a pravil: 

"Opanuj svou popudlivost, 
Pereivale. Tvoje manželka má 
pravdu!" 

Pravdu!" zvolal Percival 
prudce. "O to zde nejde, má-li 
pravdu. Ale nemá práva, aby 
nedůvěřovala svému manže
lu." 

"Této výčitky nezasluhuji,' 
bránila se Laura. "Zeptej se 
mé sestry Marie, mám-li právo 
žádati ,aby ukázána byla mi 
listina, kterou mám pode
psati." 

"Nechci rozhodně, abys do
volávala se ke své sestře," od
pověděl baron. "Slečně Hal
kombové do této věci ničeho 
nen.í" 

Až posud ani slova jsem ne
promluvila a byla bych raději 
1 dále' mlčela. Avšak starostli
vá tvář Lauřina pobízela mne, 
abych baronovi odpověděla. 

"Promiňte, barone," pravila 
jsem, "musím opříti se tomuto i 

vašemu náhledu. "Mám-li jako 
svědkyně se podepsati, musím 
rovněž věděti, oč jde. Laura či
ní zcela dobře, že.za takovýcn 
okolností nechce se pode
psati." 

"Tedy i vy?** zvolal baron 
zlostné. "Až pozvete se ještě 
jednou do domu některého mu 
že, tu vám odporučuji, abyste 
se nespojovala proti tomuto s 
jeho manželkou !^^ 

Vyskočila jsem prudce, jako 
by mne byl udeřil. Kdybych by 
la mužem, ztrestala bych po
dobnou drzost několika políč
ky. Ale byla jsem jen ženou a 
V. tomu ještě milovala jsem Lau 
ru nade všechno. 

Překonala jsem své wwětle-
ní a ani súova jsem neodpově
děla. 

Pojď sem a podepiil" velel 
znova baron Lauře. 

"Mám?" zašeptala Laura tu 
líc se ke mně. 

Nikoli," odvětila jsem. "Na 
tvé straně jsou právo a pravda. 
Nepodepiá ničeho, co ti nebude 
dříve předloženo ku přečtení." 

"Pojď sem a podepiš!" roz
křikl se nyní baron v největším 
vzteku. 

Hrabě, jenž mlčky všechno 
pozoroval, uznal za dobré již 
podruhé zakročit^. 

"Pereivale," pravil, "myslím 
že nalézám se ve společnosti 
dam. Buď tak laskav a připo
meň si to rovněž," 

Baron obrátil •$ kt němu a 
zlostné a vyzývavě podíval se 
mu do tváře. Ale hrabě neu
stoupil a opětoval svá slova: 
"Buď tak laskav a připomen 
si to rovněž!" 

Baron umírnil am poněkud a 
chvějícím se hlasem pravil: 

"Nechci nikoho urážeti, ale 
tvrdošíjnost mé manželky jest 
fe to, připraviti mne o rozum. 
Řekl jesm jí přece, že tato li
stina jest pouhou formálností 
a přece . nechce, ji podepsati! 
Ještě jednou a naposledy se 
ptám, Lauro, chceš podepsati 
či ne?" 

Laura vrátila se ku ftoiu «i 
vzala opět péro do ruky. 

"Ochotně podepíši tuto listi
nu," pravila, "jenom když jed-
nati budeš se ninou správně. 
Jest mi lhostejno, jakých otiětí 

OBÉT KARBANICKÉ VÁSNÉ.! Já tě na stotisíckrát pozdra-

Napsal Z. M. Kuděj. 

2il jednou v Praze jeden fi
losof a ten se jmenoval Ignác a 
pocházel z Moravy. Následkem 
toho byl velice zbožný a každý 
den se modlíval, aby mu pámbu 
véechhy hříchy odpustil a hrál 
zuřivě rád ferbla. Kdykoliv pro 
hrál, modiil se tím usilovněji, 
čím více prohrával. Ale neby
lo to nic platné a Ignác prohrá
val dále, nejenom proto ,že se 
modlil, ale také proto, že -byl 
krátkozraký a neviděl volty, 
které odvážní hráči prováděli 
pilino pod jeho nosem. Kromě 
toho také neuměl "narážet bou 
dy" a kdo to neumí, je naprosto 
ztracená existence a čestný člo 
věk. 

Ku podivu: přes to, ze Ignác 
íixJoval velice neohrabané, če
stným člověkem přece byl. Sám 
0 sobě říkal: 

"Já jsem největSf lump na 
světě. Svoji starou matku jsem 
k smrti utrápil, otce jsem ože
bračil. A v tom lerblu také ne 
a ne vyhrát." 

To nebylo doslovné pravdou. 
Jeho matka, jak bylo zjištěno, 
ztmřeiia na souchotiny, a jeho 
ctci zbylo z velkeho statku pul 
třetího sta rýnských. Ale & tím 
ierblem to byla pravda. 

Po svém, otci, který zůstal 
na živu, zdědil Ignác hůl se 
stříbrným kováním. Byla to hul 
dubovka a stála na jarmarce 
tucet pět krejcarů. Tu hůl o 
ntj otec jednou přerazil a za
nechal mu ji na památku vedle 
cetných otcovských rad a na
pomenutí na památku. Upadl-li 
ifcnác do rukou nezkušených 
hruču, kteří ho ještě neznali, 
zastavil vždy tuto hul, která by 
1 a mistrně slepena, za 2 až 5 ko 

vuii a líbám a vědomost ti dá- j 

varn, že náš statek, na kterém1 

naše rodina žida přes dvě sté 
let, byl dnes ve dražbě prodán. 
Jsi toho vinen, ty, ty lumpe 
zatracená a kdybys tu byl, 
přerazil bych ti všechny čtyři. 
Poněvadž však tu nejsi a mně 
zbyly poslední tři stovky, posí 
lám ti stopadesát rýnských s 
tím napomenutím, abys ten 
profesoriat už brzy udělal'. To 
jsou poslední peníze, které ti 
mohu dáti. Ať je zase nepro-
chlastáš nebo neprokarbaníš. 
S tím končím. Opatruj té pán-
bů a polepši se. 

Tvůj otec Josef' 

hrabe," vpadl mu baron do ře-^ou, že ku čtení a k dlouhému 
ČÍ. Zákon dovoluje, aby man- vysvětlování není žádného ča-
Šel mohl býti svědkem soucas-'su. Vůz stoji před domem. Na~ 
ně se svojí manželkou." p03.edy se tě ptám: Čfičeš po-

"Věřím řád," pravil hrabě, depsati či ne?" 

'Je to pouhý vrtoch, milý ště čekati? Pravím ti ještě jed budeš ode mne žádati, jenom 
když jinak nebude to míti 
zlých následků — 

"K<$o mluví o obětích?" pie 
rušil ji divoce baron. 

Pokračování. 

run. 
Ale nikdo si ji nenechal. Hůl 

vrátila se vždycky k Ignácovi a 
to proto, že byli a jsou na světě 
lidé měkkosrdeční, kteří ho ne
chtěli oiouprt4«p jeho poslední 
dědictví. 

Pokud bylo zapsáno v histo
rii Ignácové, prohrál tuto hůl 
sedmnáctkráte za úhrnný ob
nos padesáti čtyř korun. Dva
náctkráte byla mu vrácena 
zdarma celá, třikrát ji o něho 
přerazili a dvakrát ji ukradl 
zpět, při čemž vždy pociťoval 
hrozné výčitky, neboť byl člo
věk čestný, jak jsem shora u-
vedJ. 

S Ignácem hráli všichni rádi. 
Předem proto, že byl íiiusof na 
universitě zapsaný, a za druhé 
proto, že se nikdy nehádal. O-
alatní filosofové jsou totiž zná
mi tím, že se na universitu za-
psati nedávají a hádají se stá
le. 

Když Ignác prohrál vše, hůl 
v počítaje, zvali ho vždycky, 
aby kibicoval. Posadili ho 
vždy vedie hráče, kterého chtě 
li obehrát, a ten potom bez mi
losti prohrál i knoflíky od pří-
k-iopce. Je to poněkud povážli
vě, poněvadž pořádný člověk 
bez těchto knoflíku nechodí a 
proto obehráni říkali, že Ignác 
hraje "piano," t. j. že prozrazu 
je kartu pomocí znaTnení prsty. 

Proti tomu neprotestoval ni
kdy. Ale ne snad proto, že by 
byl "piano hrál," nýbrž proto, 
že ho to uvádělo v podezření, 
že je ve spojení s falešnými hrá 
či, čili parlamentáři. Sám pak 
v duchu toužil, aby se mohl par 
lamentářem státi. Ale nestal se, 
poněvadž byl čestný člověk a 
měl hrozně neohrabané prsty. 

Ignác se několikrát dokonce 
chlubil, že piano hraje. To ne
bylo bezúčelné. Třikrát za to 
dostal facku a jednou ho zbili 
tak, že o něm doktoři v nemoc
nici pochybovali. Tři dny válel 
au v nemocniční posteli v horeč
ce a' bezvědomí. Potom jeho sil 
ná tělesná konstrukce zvítězi
li* a on procitl k novému životu. 
A tehdá jako veliký Galilei zvo 
ial slavnostně: 

A přece piano hraju !" 
Když bylo Ignácovi třicet let. 

dostal od svého otce, rolníka na 
Hané. dopis ^plédujícího zně
ní: 

"Milý synu! 
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NAŠE POZVÁNÍ 
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Když filosof Ignác toto psa

ní a s ním peníze obdržel, za
myslil se a umínil si, že oprav 
du dostuduje. Jen ho mrzela 
otcova nespravedlivost, který 
si v nepochopitelném sobectví 
nechal o stovku více, nežli mu 
pcsijal. Ignác cítil hořko v duši 
a hořko na jazyka. 

Proto sebral peníze a sel do 
hospody spláchnout tuto hoř
kost někam hodné dolů, aby ji 
více necítil. 

Při prvém pivě mu vskočily 
slzy do očí. Kdyby ho tak otec 
viděl, jak se trápí. Ale kaž
dým novým pivem cítil novou 
vinu resignace, která ho tišila. 

Potom asi při sedmé sklenici 
zmocnila se ho zouíaj^ost. "Ten 
můj otec nemá svědomí," ře
kl si v duchu a pil dále. 

'"A jak pak mam být pořád
ný člověk, když je mUj otec da 
rtbák," řekl nahlas, "lloši, dá
me si ferbla. Já mu ukážu." 

A ukázal. Jak jeho spoluhrá 
či uviděli, že má celou nromád 
ku modrých papírků, pustili 
se do hry s vervou. 

Šňůry rostly do nekonečna 
a točení nebyio konce, z dvou 
krejcarového visa přešli na 
perníkové, šestákové a tak to 
šlo dále, až to vyrostlo na pět 
korun. 

Hráli celou noo. Jk když prv 
ní paprsky slunce zulíbaly u-
mounénou hospodu, byl Ignác 
obrán o vše. Vstali od stolu a 
zaplatili útratu. Byii to kava
líři. Zaplatili i za Ignáce, ale 
půjčku na hůl mu učiniti ode 
přeli. 
Ignác osaměl nad svojí nedopi
tou sklenicí. Jeho zraky utkvě
ly na pavučině v rohu hospody 
a on přišel k přesvědčení, že 
je přece jen větší lump než je
ho otec. 

Popadl hůř, naťazi! klobottk 
na hlavu a chtěl odejiti. Ale 
v tom se jeho zraky svezly na 
podlahu a on spatřil na zemi 
mezi nedopalky doutníků a ci
garet ležeti korunu. Sebral ji a 
vyšel ven. 

"Že se nenapravím?'' opako 
val si cestou. 

"Napravím!" rozhodl se e-
nergieky a zaměřil k ospalé
mu strážníkovi na rohu cesty. 
Ten se vzpřímil, vida povážli
vě se kymácející figuru a uva
žoval, nemá-li ho sebrati. Ale 
Ignác mu nedal domysliti. 

"Pane strážník, co jim dám, 
když mi dají facku?" 

Strážník protřel oči a udi
veně se na něj zadíval. 

"No tak co ti dám, když mi 
dáš facku?" 

Strážník se usmál a prohodil 
přívětivé: 

"Dou se vyspat." 
Ale Ignác nešel. 
"Dám ti korunu, bratře, víc 

nemám. Ale dát mi ji musíš." 
"No, když to musí být," řekl 

svalnatý strážník, "tak uká 
zou!" 

Ignác mu dal svoji poslední 
korunu. Na to se strážník roze 
hnal a dal mu jednu, ai se Ig
nác překotil na zem. 

"Tu máš, lumpe! Já ti dám, 
že se nenapravíš," pronesl ny
ní vztekle a nastoupil cestu k 
svému domovu. 

A napravil se. Za krátký 
čas byl profesorem. 

o 
VÁLEČNÉ CSPOR-

1 

Vemte ladem ležící dol

lary z úkrytu a ponech 

te je za Vás pracovati. 

Uložte je u nás jakmile 

jich shromáždíte dosta

tečný počet k trvalému 

uložeflÉ 

£< The Pearl Street Savings & Trust Company 
{j ROH ZÁP. 25. UL. A CLARK AVE, 

HOSPODÁŘSKÉ STŘEDISKO. 

ČTĚTE! ČTÉTE! ! PRODÁ SE 

Máme výběr jedno a dvou-
rodinných domů se vším zvele
bením, které prodáme na mír
né splátky. Též vezmeme do
bré loty neb markyče a bondy 
Svobody, jakožto splátku. Hla
ste se u The Municipal Savings 
and Loan Ass'n., 12301 Miles 
Ave. Tel. Union 899-W. aneb u 
J. J. Heidlera, 3818 E. 49. ul. 
tel. Union 184-11. aneb u B. Šá
chy, 12917 Angelus Ave. tel. 
Union 1270-K. 

(t Drobné 

Oznámky 
LJJ 

STARŠÍ ŽENA hledá práci v 
české rodině na všeobecnou 
práci. Hlaste se v č. 4415 Le3-
ter ave. 7—24 

MUSÍ BÝT PRODÁNA ťfNED 
níže popsaná farma. Nyní jo 
čaa chcete-li farmu koupiti, by
ste viděli co na ni roste a dle 
toho si utvářili úsudek. Farma 
o 42 akrech v Mentor, Ohio, 5 
mil před Painsville, 11/2 míle 
od káry a dlážděné cesty. Na 
farmě je pěkný dům o 14 míst
nostech, asbestová střecha, 
studně s dobrou pitnou vodou 
a cisterna, velká báň pro seno 
a báň pro dobytek a jiné zaří
zení. Plných 25 akrů je orné 
půdy, ostatní pastviny, a je 
tam menší ovocná zahrada, Dá 
se při okamžitém prodeji za 
$3700 hotově a žádá se $1700. 

Prodá se farma o 18. akrech, 
21/a akrů lesa, rovná půda, l1/'•> 
míle od káry, dům o 6 poko
jích, báň a jiné zařízení. Dá se 
za $3200, hotově $1400, ostat
ní na spiátky. Tato pěkná far
ma se nalézá v Menton, O. 

Bližší sdělí Jam. F. Port, ve 
dne v č. 826 Williamson Bldg,. 
a večer v č. 8613 Cedar ave. 

•Tel. Main 3917. 7—24 

PftIJME SB 

P Ř I J M O U  S E  
JEDNATELOVĚ 
, ,  . . . .  P R O D A J Í  S E  výhřevní kamna 

spolehliví a pricmliy, kteu,^ ̂  uh]. J ^ sU_ 
mluví česky a anglicky a 
jimž se může svěřiti též ko
lekce. Žádá se odporučení. 
Práce stálá při slušné mzdu. 
Hlaste se v č. 10115 Sehofield 
Bldg. • 7-23 

ly $65, a byly málo potřebova
ný. Hlaste 
v lice. 

se v c. 3388 G. 
- 7-

48 
-24 

D Ě L N I C I !  
Dlouhé hodiny — ale též 

dobrý plat. 

The Union Salt Co., 
Addison Rd. & N. Y. C. R. 

KRÁSNÝ LOT ve Washington 
parku, 43 při 200 střevících so 
prodá neb vymění za dobrý 

!automobil. Hlaste «e V č. 3776 
E. 53 ul. 7-—27 

JEDNORODINNÝ dum na pro
dej neb na výměnu za farmu 
od 35 do 50 akru. Bližší se sdě
lí v\č. 3644 E. 135 ul. % Union 
Ave. ? 

PŘIJMOU SE prodavačky 
střižním obchodě E. 
3737 Broadway. 

ve 

PŘIJMOU SE uzenar 
ci. Pracovní doba osmihodino
vá, přes čas se platí větší mzda 
Nejnižší mzda u benče na hodi 
nu 50c. Hlaste se v č. 2978 E. 
37 ul. " V 

PRODAJÍ SE obchodní domy, 
J. Vorla, 'jeden se dvěma štory, hostinec 

? | a  s t ř i ž n í  o b c h o d ,  d r u h ý  m á  
řští děln1'-'Etnický obchod. Podmínky 

ŇÉ ZNÁMKY jsou nejlep-
>ím uložením peněz na nejí* 
>tou budoucnost 

PŘIJME SE dívka k opatrová
ní dítěte. Hlaste se v č. 1962 E. 

7—24 o o Ul 

PŘIJME SE dívka neb žena na 
domácí práci v Pražské Jíde'-
ně na Broadway. Práce stálá a 
dobrý piat. V neděli práce do 
3 hod. odpoledne. Hlaste 
hned. 7—24 

PRONAJME SE. 

! mírné a cena velmi levná. Bliz 
'š? se sdělí v é. 5421 Fleet ave., 
'roh E. 55 ul. 8—20 

I PRODÁ SE hned velmi leVne 
jdům o 7 světnicích, plyn, elek
trika a jiné moderní zařízení, 

i Hlaste se ¥ č: 4305 E. 124 ul. 
• \ Corlett." • 7—23 
j 
| PRODÁ SE krásná farma 50 a-

i kru na Broadview, 15 mil od 
i squaru, dobré budovy a velmi 
úrodná půda. Z rodiných dů-

I vodu prodá se velmi levné. Hla 
, ste se u J. Štěta, ' R. D, B. 4l, 
: Brecksville, O. 7—22 

PRODÁ SE zachovalý 5kusový 
PRONAJME SE garáž na nábytek hodící se do předního 
Cham o a ul.. ph najmu .$5 mě-1 pokoje za levnou cenu. Hlaste 
sičně. Hlaste «é v č. 13206 Fer-MT c. 3295 E. 4S ul. 
ris ave. 7—24 . 7—22 


