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ZLOČIN LORDŮV 
aneb Bojovník za práva lidu. 

Román z dějin útisku Irska. 

DÍLCE 
u stavebního spolku 

" P R O G R E S S "  
upisují se každý den. 

Žádné pokuty, které po
hltí úrok. Také neztrácí
te úrok, když jste okol
nostmi donuceni dílce vy-

zvednouti. Platíme 

vládou nebo řiditelem Raven-' 
donovým?" 

"Někdy. Leč z toho si mno
ho nedělají. Jestli je dneska 
pro neplacení nájmu vyženou, 
jsou již zítra na jiném kusu pů 
dy a v jiné chýši, kterou jim 
druzí horalé pomohou vysta-
věti. A tak s nimi ani vrchnost 
ani úřad ničeho nesvedou." 

"A čím se spravujou?" 
"Jediným zákonem: Nečiň 

jinému co nechceš, aby tobě ji
ní činili. — Jest to sice starý 
zákon, ale parlament co je par 
lamentem nevydal lepšího. A 
když tento zákon nestačí, tu 
přednesou rozepři nejstaršímu 
a nejmoudřejšímu horalu, je
hož nález potom jest neodvola
telný a pro obě strany svato-
•ív^tě závazný." 

"Věru* toť jednoduché zří
zení!" zvolal O'Neill. 

"A pod takovým zřízením 
mohlo by Irsko býti šťastnější, 
nežli pod tou spletenou sprá
vou anglickou', dodal Barney. 

„A lze se na ten lid spoleh-
nouti?" 

"Jistěji než na všechno lord
stvo a na vládu Beaconsfielda. 
Jen panstvo a vládu nenávidí 
jitn škoditi působí jim nejvyšší 
uspokojení. Koho pán a úřad 
potlačuje a pronásleduje, mu
že se utéci k nim a bud? bezpe
čen.Nežli by vydali uprchlíka, 
raději se do posledního dají po 
biti." 

„A jak t><»'/,nají, ž-i1 my isme 
uprchlíci?" 

„Mám na horách strýce ko-

\ ;tiv. 
Za této rozmluvy ujeli oba 

jezdci notný Itus cesty. Jelikož! 
cesta hezky zpříkra vystupo
vala, museli koně všecky síly 
k rychlejšímu klusu napínati 
takže než k první chýši dojali, 
celí pěnou byli pokryti. 

„Jsme na místě," pravil Bar 
ney a seskočiv s koně svého po
kynul O'Neilovi, by následoval 
jeho příkladu. 

„Zde bychom j"šté nebyli 
bezpečni," pravil Barney dále. 
,,Chci se jen vyptati strýce na 
nějaký bezpečnější úkryt, od
kud byst3 mohl zrovna do Ame 
riky se pustiti. Horalé mají zná 
most s lodníky, ti pak mohli by 
vás zavěsti na některý ostrů
vek, odkud byste mohl na lod, 
do Ameriky jedoucí se dostati.' 

Na hřmotné zaklepání ozval 
se z chýše hlas. 

„Kdo j?st?" 
„Otevřte strýče, já jsem." 
,,U šlaka! Co tu tropíš v no

ci?" tázal se strýc Bameyho a 
otevřel. 

Vida ale, že za ním vchází 
neznámý muž, zarazil se šep
tal Barn oy mu. 

„Kohoto vedeš?" 
„Člověka, jejž anglická vlá

da stihá pro pravdu." 
To poctivému, ale nedůvěři

vému horalovi dostačilo. 
"Pojďte dál, pane, u mne 

jste mezi svými," pravil k O'
Neilovi tvrdou, mozolovitou 
pravici mu podávaje. 

Mezi tím procitla horalova 
žena. 

'///̂  

4963 BROADWAY. 

HLEDÁ SE pradiena, která 
si vezme prádlo do domu. Hla 
ste se v čísle 4972 Broadway 
po šesté hodině večer. .8-23 

KOMU ZABĚHL honící pes, 
žluté barvy, ntechť Se o něj 
přihlásí v čísle 18302 Durkee 
Ave. v Mt. riofisaU. 8-22 
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UPOZORNĚNÍ 
všem, kteří si míní nechat zho 
tovíti fonográfy, Že mám na 
skladě všechny součástky, ja
kož i celé motory a tonová ra 
mena (Tone arm with sound 
Box), kterými možno hrát 
všechny rekordy bez zvláštní
ho přístroje. Stroje dvoupero-
vé od S13.00 výše, stroje tří-
perové za $18.00. Sound Box 
a tone arm $8.50, prvotřídní. 
Opravuji všechny phonografy 
se zárukou. Otevřeno též večer 
a v neděli, možno též volati 
tel. Harvard, 2922 R. Hlaste se 
v čís, 3684 Fulton Rd. ? 

O D V O L Á N I .  
Tímto odvolávám 

co jsem řekl proti p. 

Frant. Mendlíkovi. 
JAN MRZENA. 

PŘIJME SE 

r Drobné 

'S * *• 
***** y 

D Ě V Č A T A  
na lehkou, čistou a 
stálou práci. Nejvyš
ší mzda. 
THE PEERLESS PAPER 

BOX CO. 
1137 W. 6th St. 

blíže Union Depot. 
PfcřJME SE několik zruč

ných uniových tesařů. Hlaste 
>e u Jos. Navrátila, 12314 
Beechwood Ave,, aneb na prá
ci, roh Miles Ave. * E. 112 ul. 

HLEDÁ SE 
HLEDAJÍ SE zkušené my

čky k čistění lékařských úřa
doven dvakrát v týdnu. Plat 
30c na hodinu. Hlaste Se v čí
sle 4918 Broadway. 8-22 

PŘIJMOU SE zámečníci u 
Zeman Iron Works, 5651 
Broadway, roh Portage, 8-22 

PŘIJME SE pán nebo dáma 
na byt, pokoj sám o sobě. Jen 
slušný a řádný nechť se hlá
sí telefonem Mario 2572 R. v 
Lakewood, O. 8-22 

200 SILNÝCH A 
STÁLÝCH MUŽŮ 
pro všeobecnou prá
ci v továrně. Dobrý 
plat s 10^ zvýšením 
od 1. září. Hlaste se v 
zaměstnavací úřa
dovně 

THE PARISH & 
BINGHAM CO. 
Madison Ave. a 

záp. 106. ul. 

PŘIJMOU SE žehli-
či, mašinářky a ruč
ní dívky na kabáto
vou práci. Hlaste se 
v čís. 3716 E. 49. ul. 

8-22 

Prodej dvourodin. 
nových domů. 

Chcete-li vlastniti útulný 
domov, v čistém okolí, přijď 
te do č. 8810 Marshall Ave. 
vých. od 93. ul., já Vám u-
káži domy dobře stavěné a v 
každém ohledu vyhovující. 
Mám dům o čtyřech světni
cích nahoře a dole koupel
ny, plyn. elektrika, lot 40x 
118 stř. na dlážděné cestě. 
Položí se hotově $500 a o-
Itatní na ujednání. Domy 
(sou otevřeny k prohlédnutí 
každý den od 7 hod. ráno 
Tel. Lorain 598 R. Emery 
Hoffer, Home Builder. 

PRODÁ SE postel, stůl, ži-
dls a plynová kamna na vaře
ní za levnou cenu. Odjíždí se 
z města. Hlaste se v čísle 3072 
E. 65 ul. 8-22 

PŘIJMOU SE dva schopní 
kovářští dělníci. Dobrý plat. 
Hlaste se u Johánek Tool Co., 
VV. 13 St. a Webster Ave. 

PŘIJME SE pomocník do ná 
bytkového obchodu. Hlaste se 
u C. Krejsa, 5203 Fleet Ave. 

8-23 

PŘIJMOU SE zruční žehliČi 
na žehlení kabátů a dívky na 
Štafírování a přišívaní knoflí
ků. Hlaste ie v čísle 3716 É. 
49. ul. ? 

PRONAJME SE 

CHCETE-LI KOUPIT neb 
prodat jakýkoli majetek na
vštivte mne, prodávám na pro
centa neb dle nového způsobu 
za odměnu do $2000 za $5.00 
a za každých dalších $500.00 
za $1.00. F. Hattan, 3642 E. 
49 ul. Tel. Union 1026 W. 9-5 

PRONAJME SE pěkný byt, 
koupelna, plyn a jiné zaříze
ní. Hlaste se v ěísle 3787 
Broadway. ? 

PRODÁ SE jednorodinnj 
dům, plyn, elektrika, kanál, 
voda, nalézá se u káry, Corlett 
školy a kostela. Cena $3200. 
Hlaste se v čísle 13209 Horner 
Ave. Je to láce, jednejte rych
le. 8-22 

KRÁSNÉ PHONOGRAPHY 
$100 za $65, $125 za 
$75 $150 za $85, $175 za 

• S95. Dáme zdarma 12 rekor
dů ku každému. Výtečné jehly 
200 za 15c. Rekordy od 45c 
výše. Hlaste te V ČÍS. 3684 
Fulton* Rd. ' ? 

NEOPOMEŇTE VYUŽITI! 

Zakoupil jsem 50 samohra-
cích Standard krásných pian a 
budu je prodávati za tovární 
cenu. Tato piana jsou zaruče
na 10 roků a každý kupec do
stane 36 válečků, lavičku a e-
lektrickou stojací lampu ÚRlnč 
zdarma. Cena pouze za hotové 
£375.00, přijmou se též bondy 
svobody. Otevřeno též večer i 
v neděli. Prodám 88not» roll*; 
ve středu a v* sobotu s 20procen 
,ní slevou. Hlaste se v čísle 
5684 Fulton Rd., blíže Denni-
5011 A V 3. ? 

PRODAJ! SE velmi levně ja 
hodové sazenice. Hlaste se na 
Stop 10. A. B. C. linie Peace 
Rd. Bedford, O. u Lud. Nitry. 

POZOR, DOBRÁ PŘÍLEŽI-
TOST POUZE TENTO TÝ
DEN. — Prodá se dům; (roho
vý, s dobrým obchoden |^,nese 
$1200 ročně nájmu. Dolqré mí 
sto pro jakýkoliv obchoa. Dá 
;e levně, pak-li že se prodá téň 
to týdsn. Může se dostat rik 
splátku. Hlaste se v čísle 5201 
Doll off Rd. Tel. Union 1192 W 

8-23 

PRODAJÍ SE dva mladí taž 
ní koně. Hlaste se y čísle 3744 
E. 131. ul. ? 

CHCETE KOUPIT MAJE
TEK? Prodám dvourodinný ci 
hlový dům za $6200, dva dvou 
rodinné po $5000, pěkný dům 
na dlážděné ulici, 7 pokojů, 
koupelna za $4600, dům mo
derní, 6 pokojů, koupelna za 
$5900 a menší domek za $3.-
200. Majetky tyto se nalézají 
blíže kostela, školy a* káry. 
Bližší sdělí Emil Vdpčnka, 
12904 Angelus Ave. v Corlett. 

8-22 

PRODÁ SE levně dobře se 
vyplácející obchod se vším za 
řízením a s majetkem. Dům je 
velký se storem v průčelí, stáj, 
grarage a dva slepičilikv. Pří
čina prodeje odjezd na farrrtíi, 
kterou majitel má koupenou 
již -před rokem. Agenti se vy
lučují. Adressa majetníka sdě 
lí se v adm. t. listu. ? 

JEN NEKOLu 1 
» DII 

rychle přijde a rychle nám 
Kde jest zdraví, tam jest i blahobyt. 

Vít-

Venkovní vzduch je nejlepším lékem, což dosvědčuje každý lékař. —Proč nebydlet v místě, kde můžete volně dýchat a ušetřit zdraví celé 
Vaši rodině vjeti po káře jen asi o 15 minut dále od Vašeho místa a koupit si lot, který je JAKO V MĚSTĚ I JAKO NA FARMĚ. 

PRODÁ SE LACINO JEŠTĚ 10 AKROVÝCH LOTŮ PŘÍMO MAJETNÍKEM VÁM, ŽÁDNÍ AGENTI, ŽÁDNÝ COMMISION. 

Tyto krásné lot , nejlepší v okolí, se nalézají na LIBBY RD. kolem zastávky 11). A. B. C. linie, jsou rozloženy na rozkošné vyvýšené rovině, 
kde je radost bydlet a kde bude "ČESKÁ EUCLID". Čtěte a posuďte následující výhody; 

KAŽDÝ LOT MĚŘÍ 1 AKR, JE 75 STŘEVÍCŮ ŠIROKÝ A 579 STŘEVÍCŮ DLOUHÝ, ČILI VELIKOSTI OD ČTYŘECH 
DO ŠESTI LOTŮ OBYČEJNÝCH. 

Nemusíte čekat až 5 let na improvement, můžete stavět okamžitě, ulice je dlážděná, jezer, voda, kamenné chodníky, plyn, elektrické svět
lo. nová škola,' Schody poblíž a kára 5 minut v dohledu. Libby Road je ulicí hlavní a běží od Broadway až k Center Road. 

Cena lotů jenom $1400 a výše, mírné splátky 
mm 

J 

flUKff 

i  * nedále si ujít tuto příležitost, za krátký čas tylo loty stoupnou v ceně o mnoho výše. — Přijďte k tnajilcli 

IT" 
íl_ RYBAKO 
4534 CHAMPA ULICE. 

Dovezem Vás automobilem na místo, and} zavolejte Bell Broadwáy 151—J. 
MMS3SI 


