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Napsal Hcnrtf Grěvilte. 

POZADÍ ŽALORY PROTI iPftUME SE prádlo do domu k 
WHEELEROVI. Ipraní a žehlení. Poněvadž ne-

Washingston, 2. května. —Imohu od dítek odejít, žádám 
I Senátní "procea" se senátorem lby mně bylo prádlo k pran 
Wheelerem skonťil včera po Idodáno. Hlaste se v č. 13202 
zdě odpoledne, když Blai'rl ivjelzer Ave., blíže Union ave. 
Coan, svědek pro "žalobu" do-| „,r 5 

|znal, že poslán^ byl do Monta-
|ny náťodním tepublikánskýml 
výborem, aby tam vypátrá 

lněco proti Whederovi. Coan| 

PŘIJME SE česká inteligentní 
dívku na práci v restaurantu, 
která umí anglicky. Hlaste so 
v č. 4216 Clark ave. blíže záp. 
48. ttl. 1-5 

PRODÁ SE 

"Jest velmi slušný!" pravilaLlím ostatní, že nikdo zde ne 
hraběnka. "Zítra chci vyzvě-lodváží -m karati vás proto, želvypovídal. ž^ George B. Lock 
děti od Justiny nějakých zpráv.l plnila jste můj rozkaz.I wood, tajemník výboru, aa 
šťastná to náhoda, že jej zná.l Justina odešla. . Iměstnal jej 7. března a že od 

Zajisté; kdo by ai to byl Od toho večera hledala Ze-jel do Montany, kde ziskall^^ Nový mo(iel.ní bunga 

pomyslil! odvětila pani Suv-|naida příležitost, aby mohlalpřísežné výpovědi, jež byly|low na Broadview Rd., 6 svět-
čová důvěrně. Ipotají se sestřenicí svojí mlu-lpředloženy velké porotě, kte-|ni(% tvrdé pomahy a finiš fer-

Mezitím Zina se zadumala.Iviti, av&ak žádná příznivá o-|rá obžalovala \\ heelera. Po|neg' eiektrika, městská voda, 
Po pěti minutách mlčení pravi-lkohiost se jí nenahodila. Kdyžltomto sensačním svědectví se-l rar^£ pro "čtyry auta, k»t je 
la pak, šimrajíc se pod nosem:|konečně před odpolední pro-|nátor Borah odročil zasedání 

vyty if' 

I r r . Y. -i . \ ' ... „í 

STRANA PÁTÁ 
EBBseaameBnenBSKBEMi 

Čech-Havlíček, IX SE uDalia bulbs'V 
na poslední den výstavy. ru/nří druhy, velmi levně. Hla-
Kdo tohle čte*, bud* tak la-|ste 86 v č- 2913 vých. 57. ul. 
skav, vzpomeň této výffcra-17' Franc\s'.4,Tel« ^roadway $22 
ly. Štíbróva vvstava. - lw* " y I •• _'i'n)• • • •—I»>I '• • • . pí 

PRODÁ SE dvourodínný dům 
láce, č. 18503 Edgewood 

Ave., z vých. 131. ul. v osadě 
sv. Rodiny. Je tam 5 pokojů, 
koupelna, tvrdé podlahy, kom* 
hinačni femes, mantel, velký 
lot. Hotově $2000 aneb se ve
zme jednorodinný dům neb lót 
na kupní obnos. Ušetříte ko-
mišn. Zavolejte Garfield 5990 
J. " 5-6 

"Nu — ten pán by nebyli cházkou se sešly, povolány by-l výboru a je poc hybno, zdali| 
128 při 175 stř. Cena $7500* 

i , . , . , . , -  I  ,  I  .  •  ,  r  ,  .  . p o  p ř í p a d ě  s e  v y m ě n í  m  w ě n l -
tak zly. . Ily pojednou k hraběnce. Stis-lse ještě sejde. Jeho zpravul^ý majetek. 

"Jen kdyby se tali příliš ne-|kly si ruce a vstoupily do bou-lbude předložena senátu nepo~| Nový 0 5 světnicích 
pravila Vftsilisa o*|doiru, kdež hraběnka, zúplna chybně příští týden. koupelna, femes, škopky na 

již pfristroje»#| ěeka^_ hovící HLEpA zaměstnaní pekař nalprádlo, tvrdé podlahy, elektri-
s: v lenošce. f  - 'druhou ruku (Broad and r o l l s)|ka, plyn, paraž, velký slepi< 

shýbal, 
trýra tonem. >v?.; 

a * ** I J . ladreaa se sdělí v adm. t Mntu.|i»k, lot je 41 stř. v průčAí, 71) 
Druhého dne rano jií o 9. "Byl Uinutrij víera xpúsob- . .v:Jstř. v zadu a 180 stř. dlouhý, 

hod'ne -dala hraběnka, MVol«-l„im?" tázala se p« obvyklém „iUhá/.i «e v Maple Height 
ti k sobe Justinu. I ranním pozdravu. ! I HLEDÁ SE slušný byt blížil Cena $7200. 

"Má drahá, znáte pana ču-| "Ano, mama," odpověděla! hlavní ulice v ókolí Mt. Plea-I 
desova, jenž mne včera navští Zina> která cítila bpuři, 4<jen|sant neb v Corlett v tichém o-l mm 0 6 světnicích, koupel-
vil, již dlouho?" Itrochu rozřilení nervů.'* 

Ano, paní hraběnko; znám| *'Ah! Ty nervy! Dobře. 
kolí. Požaduje «« elektrika «lua' letni k^hyň, škopky na 

AI koupelna. Necht. adresu ,AJ!""iUlo, elektrika, plyn. dvojí 
ho jit asi šestnáct let, od těch piíéina?" ' v ' lkavé v adm. "Světa" pod «nať-ltH gar"ž' Lot J® 52 320 sli' 

jLQB#bíno_|časů, co -vrátila jsem se z ú-| "Miss Junior#v» • j.j rottzlo-Jkou "Slušný byt". 

okna. 

drátěných a 
váných dveří; drátění i zimní|stavu- V našem sousedství.*! |>na; pohádali se pak spolu <,•* 

1 "Má tanr ještě rodinu?" a|f bratříiek jj ̂  ̂  .jJPRONAJME SE 
"To nemohu .říci. Myslím!éné Uprosil." 

vsak, že otec 'jibo bezpochyby "Nemám ráda tyto ustavič-
již umřel." ' |n^ HCény. Kdyby bratr tvůj ne-

o - ř >  
Nalézá se v Maple Heights 

J Cena $7500. 
-Mi-

BROUŠENI a OPRAVY S£-
KACEK NA TRÁVU NAA 

SI SPECIALITOU. 

KLETEČM BROS. 
3526 Vých. 131. ulice. 

* Tel. :• Lincoln 1071 R. 

(Tazle vse nás, na cenu drátě-
JT ných oken do Vašeho domu.) 

P A P Í R O V Á N  í |  
A  B A R V E N Í  
vkusně a levně provádí 

STAN. MATYAŠ 

Jakým byl muiefň jehd býval přesvědčen, že na-l 1 N ť 

f'" nřpriiiíilo hruhpifka ifiíl. > < i » •• |tec? přerušila hraběnka jejUiezne podpory, by sobě jistělPRONAJME SE domek o 8 vel-
slova. 

"Pokud se pamatuji, byl to 
nedovolil žádné hádky." kých světnicích, 2 ložnice ai 

„ _ . . - "My jsme jej nepodporova-jdva šatníky. Hlaste se v čísle] 
přísný, surový muž. Syn Í € Í ipl] y  mama," pravila Zina živě.16644 Boston avé. u Regent R d  
jvšak poslouchal jej na slovo.' 

"Jest mladší nežli XfV* té"| 
zala se hraběnka. 

"Myslím, že ne." 
"Jest to vše, co o něm ví

te?" tázala se hraběnka |M> 
krátkém mlčení. 

'Ano, paní hraběnko. Jest 
tomu již dávno, co jsem ho 
neviděla a nemálo mne to pře-

PŘIJME SE 
"Není-liž pravda, Liso? ftíkaly| 
jsme mu naopak, že musí pro
šiti za odpuštění. Ostatně ne
bylo provinění jeho tak velké." 

"Ty nejsi žádným soudcem 
— doufám 
tvého bratr 
kám," odpověděla hraběnka 
suše. "Přeji si, aby vícekráte|Pft|jMOU sÉ natěračští dělní 

jéden pokoj 
pro řádnou ženu v dvoučlenné! Dům o 6 světnicích, fernes 
rodině, může použiti i ostat-lelektrika, plyn, garáž 20 př 
nich místností. Adresa M fdé-l-JO, lot 55 při 800 stř., nalézá 
lí v adm. t. listu. 5-Gpe na Libby Rd., u stop 10, cm 

na $7200. 
Dvourodínný dům na vých. 
ul. u samé Broadway, je tam 
8 světnic, koupelna dole a to 
samé nahoře, fernes, škopky 
|na prádlo, plyn, elektrika, fire 
place, dá se za mírnou cenu 
aneb se vymění za dum jedno 

PftIJME SE koí ař a kovářskýrodinllý- , v 

rám. co se tý.íe c h o v á n i !."-mocník. Hlaste se „ JohánJ^ 
jratra ke řuvernant-lTo»I roh vjch. 13. ul. alKde f de a dowy obchod, ku 
mlrmvédéla 'h^hínk. Webster ave. ' 5-6 ^-. » tol'et. pr',stl> 

ru. Nahoře je 5 světnic, kou 
pelna, tvrdé podlahy a finiš 

kvapilo, když isem jej ODět|8e ,t0 Iu'8tal°' Dftř» které ^Ici. Jen schopní nechť se hlásil femes, škopky na prádlo, plyn 
spatřila." | podporuje^ ve ^svých nezpuso-|u Kmiik Houd»kfc 7V1& Union| elektrika, dvojitá garáž, ulice 

5010 HAMM AVE. 
Tel. Broadway 177G M. 

•_ •*. . v .  i j < t I bech, jest stáie jen rozpustí-! Av p  Justina mluvila poslední slo|. ... ,r Meiái. Vynasnažím se, abych| — 

P ,  J .  R U M P L Í K l  
pohrobnický ústav 
a invalidní služba 

5335 DOLLOFF RD, 
Automobily ku vše® 

příležitostem. 
Tel. Union 881-W 

Eroadway 372. 

va tak zdlouhavě a s takovým 
přesvědčujícím tonem, že hra
běnka nepochybovala o prav-

5-61 dlážděna. Prodá se za mírnou 
* iDAnur c«? - i. i - icenu aneb se vymění za jedno 

těmto zábavám večerním brzy|PŘ,JME SE k opatroxa-J^^^^, Rliž4í gd. 

FRANK P VOJ TIK 
v - J. Dimitríj býti způsobilej-|neí'ftL se niasi v C. 4ull ťer-| s^lfi nrťUariwav ' 

divosti jejich slov a přijemneI, . . ;1 , Ishinir Ava no S hn/l vmvor • 5316 Broadway, . Isim k miss Juniorové, ktere si|snia» P° noa# vetu. 
na ni usmala řktmc: I . . . v .. ,,| ! 

r. o 
'Jste inteligentní. Justino vaz,m» k crou P0V"ZU.J'28 » 

Mnřni on nei-l"1" ) kazdem ohledu rádnou. |PftIJMOU SE dělníci, klempí-
Ano, mama, odpověděla 

aneb zavolejte Broadway 107 
\V X. 5-

Adamovno! Možná, že co nej 
dříve budu vás moci použiti k 
jinému nežli k 

,x, ,.v , , , .ři na plechařskou práci. Hlas 
dozoru nau a-Hlna; .c,tl,c Poliček dany takto ,e S(J v ( 495() Broadway. 

s.vlem. Byla jste včera veéer |vlas,ne slccne B»^etove 
4-5 

ANT. HYRMER 
PAPÍROVAC A NATĚRAČ 

Vykonáváme práce vkusně a 
levně. Obraťte se na mne 
důvěrou. 

3648 rýcfo. 135. ul. z Unionl 

Otto J. Bartůněk 
ČESKÝ PRÁVNÍK 

A NOTÁR 
5638 Broadway. 
Broadway 3048 

Res. 3270 E. 55. uL 

ty/pv/ysS/Y/X'y/%A*A4íř, 

u děvčat, když jsem tu měla 
návštěvu?" 

"Ano, pani hraběnko!" , , . 
"Můj »yn Um byl také, ne- hraběnka, ol.rat.vsi s« k aí. 

| Ano, tetinko 1 

"Ano.v' / -*** "Tedy si to pamatuj. Chtěla! 
"Pan Wadhtel vyprávěl mil-ise™ ti také říci, Vasiliso, že 

láno, že Dimitrij po celou noejbudeš uváděna teď častěji do 
velmi nepokojně spal a mluvil společnosti. Pro příště, až 
ze spaní. Nepřihodilo se nic|pHidou ke mně hosté, dám tě| 
večer?" 

Justina Adamovna sklopila!v ohledu tom vzděláni." 
oci a mlčela. I "A já, mama?" pravila Zí 

"Jen to řekněte, přeji si to!ina, kteráž za nepřítomnosti! 
pravila hraběnka rozkazova-|Lisy viděla již v duchu, kterakl 
cím tonem, Ivečery jí budou pomalu ubí-| 

* ~\ 'Mladý hrabě dovolil si tro-lhati* 
^|cl u c»stré žerty s miss Junio-I 4<Tv zustafted ve svén poko-| 

vovou a poněvadž slečna Bo-I jjf niilá dcero, pokud tě neza-
chetova jej zastávala, rozčilili volám!" pravila hraběnka su-| 
se. Konečně na domluvy sleč-lýe, "jdi a U£ se# máš ještě mno[ 
nv Zenaidy miss Juniorovou od|h0 doháněti.' 
prosil a 0ylo zase vše v pořádl sestřenky odeély s těž 
ku. Více ae qe&talo nic, i^íl^ýni, bolestným srdcem a jakol 
hraběnko.' [obyčejně, učinily si opět za-

"Nu, pravila hraběnka s ta-l cj|ázkui^v; i«ž přišly i&é svého[ 
jeuým hněvem,, "nebude ^0|p0k0.ie^ 
dlouho Irvati." 

"Zapřísahám ván, paní bra-| 
V AS MAJETEK Iběnko," zvolala Justina úz-l 

Ikostlivým hlasem, "nedejte to 
Chcete-li Vás najetek Piodat.r^^j^^ zn t̂i, že jsem vám tol . ,, , , . a i i* i 

vyměnit neb koupit nový, po-l v»,zradila učinila isem tak zlml ' J 

í sloužíme Vám v každém , , f." v u ... lie horší! Všimla sis, že o sleč-i Biouzime vclxu |odaanosti k vam, abych ucim-| . „ , . , . . . 
. ořínadě. I . . , lne Bochetove se ani nezmini-\ ' , /V 1 " , .|ia zadost vašemu rozkazu, ne-|. _ ,x. , , . .... 

Kupujem « prodáváme prvn. boť nevim> odkud to_ že „Jtai T. naražka vlastně patnla 
a druhé dlužni úpisy (mort-| u„ i' J' — ne nam! Ale my ji ne-

Vasilisa stála tu 8 uslzťnýnial&K1JME SE di\ ka 11a vseohee 
očima, mlčky. domácí práci do dvouclen 

SIyšela's, Lfso?" tázala sel11^ rodiny. Hlaste se u Beneš v r 

Federmann €o.(| 5481 Broad-lse v c* 3375 vycb. 114. ui. 
way. * 5-ó| Union. 

Z jistých příčin musím vy 
prodat můj krásný nábyte 
ze čtyř pokojů, ramuíon 
karpety a elektrickou lam 
pu, vše velmi levně. Hlaste 

KOUPÍM VÁŠ 
DOMEK ZA 

HOTOVÉ! 

VOTAVA 
Včela Realty Co. 

5733 BROADWAY 
I PĚKNÉ LOTY, menší i větší 

PRODÁ SE lrvně cukrovinko-jdomy a farmy má ve výběru 
ý obchod a delikatesní s proJna prodej Rob. Weisse, Brecks 

de jem školních potřeb. Týdní|v^^e» Dopište, dostane se 
příjem kol $400. Byt o 5 svět-|v*nn obratem odpovědi. 5-8 
nicích, nalézá se proti BaseU|NGER á,cf STROJE prodá
vali Parku, blíže dvou ®kol,lv^rne na Sp]átky. Hotově $5.0^ 
nájem levný. Hlaste se mezila zbytek $3.00 .měsíčně. Vy-
12. a 3. hod. odpoledne v ě.|m^^ujenie staré šicí stro-
l-)í)6 vých. 66i ul., i)\ite Le-|je Hlaste se v č. 431S Clark 
xington ave. 5"16|Ave. S. W. Pond., stř., sob. 

MUSÍ BÝTI ZÍTRA V NEDĚ- TEČE VÁM DO BOT? Ne-
LI PRODÁN dum č. 12706 An-1 chtě si je u nás spravit v md 
gelus ave. z vých. 131. ul. Je|deianě zařízené obuvní dílné 
to bungalow o 5 světnicích,L jos> ̂  3705 131; 

jedné podlaze, koupel- uL proti FarringdM1 Ave< 

m l o  n o  n  r t m u  n o h m o r d  I  •  O  r  

. 5-3 

vse na 
na, fireplace, china cabinets, 

omblnační fernes a je hned 
nastěhování, iíe otevřen zí-|wLETNí MÍSTO, zahrada s 

tra od 1. do 6 hod. odpoled-ltanečním pavilonem na Lee 
ne. Vezme se menší obnosilHd., jižně od Miles Ave., se 
první splátka. The Atlas Fi-lI)ronajímá. Hlaste, se u Mra. 
nance Co., 5458 Broadway, (). Maddochs,—Leland Farm; 
Ptejte se na Mr. J. Mlčkovský.lLee Rd., Bedford, O. 5 J 

5-:i[ 
PRODÁ SE řeznický,- grocernf 
a cukrovinkový obchod, kde se 
rží přes $500 týdně. Je při 

něm byt o 4 pokojích. Nájem 
$36 měsíčné. Nechte svoji a-
dresu v adm. t. listu pod znač
kou B-l. 5-8 

PRODÁ SE delikatesní a cu 
krovinkový obchod č. 3394 
Scianton Rd., blíže Trowbridgt 
ave. Trží se přes $400 týdně 
Žádný podobný obchod v oko
lí. Hlaste se v č. 13313 Miles 
Ave. 5-16|tJNION HEIGHTS, moderní 
i arr v mni ftt hií*o Ti Ijednorodinný dum na dláždě-
ním k^y Oum o 6 pok.jidJ- -Ud. 6 pokojů s koupelnou, 
koupelna, fernes, cena $6650; 
(» světnic, koupelna a fernes 
$5000; 5 pokojů, koupelna a 
iemes $5U00; 4 poko.ie, lu»u 
pelna, fernes $3950; 2 poko.ie, 

extra toilet, brick Fireplace, 
lbookease, china cabinety. Vf» 
zme se lot co první splátka. 
Bližší sdělí Nejedlík a Mikel, 
realtors, 11015 Union ave. Tál. 

stor, garáž $2950; Mám iestélP,roadway 2586^ ít 

mnoho jiných lácí v majetkác lil PRODÁ SE 20 yardů inlaid M-
a lotech na ruce; pište neb za-|noleum, 2 yardy široké, nej-
volejte Smolík Bros., 83 lil lepší kvality, pouze nové, val-
Quincy Ave. Tel. Cedař 2383.Jmi levně. Hlaste se v č. 363® 

5-61 vých. 140. ul. a Kinsman rd. 
— • 1 V " ' 1 " "" — I • K 3 
PRODÁM dvourodínný dum of 
5 pokojích nahoře, a to sann jPRODÁ SE nový dům o 6 po
dole, 2 koupelny, nalézá se blí-lkójích, jednorodinný, vše jja 
že školv a káry. Hlaste se v|jedné podlaze, moderně zaří-

9 

c. 11805 Mt. Overlook A\ 
Vemte Woodland káru k vých 
116. ul. aneb E. Boulevard. 

I>-b| 

zený. Ulice se připravuje . k 
i dlažbě. Dá se levné. Hlaste 3e 
v t\ 3552 vvch. 139. ul. 5-3 

"Já vlastně ani nevím, c«>| 
[mama stále proti nám má, 
pravila Zina, pěstěmi zatlaču-l 
jíc slzy v očích; "tak až se| 

t 

INVESTMENT CO. 
jí .5415 BROADWAY. 

4Seo.^ C. Piwonka, pokladník. 
|<ouÍ8 Tací, 
tiniori 1161 

m 

ky byl Justině nejlepšímr" "Jistoto vyzradila Justina!| 
kazem, že ^lichotila, nejcithJ Jak ji nenavidim!'' pravila Ži
vější strance samolibosti/a.: pa|-lna* 

pozem. ̂  jednatel.I novačnosti hraběnčiny. - : í! | Pak pokračovala: 
Broad 2GS|  "Bnďte jen bez starosti,' 

?> 
* ^ L A S T ^ S  

Corlett 
Jak jsme již před týdnem oznámili, prodáme velmi 

L A C I N O  
28 pěkných lotů, zbytek tJz celého allotmentu v Mt. Pleasant z 
Union Ave. auE. 140. ulice —- v silné to obydlené českoslovan-
ské osadé 

« LOTŮ WA MELZER AVE. OD $900 VÝŠE 
10 LOTU — 40x149 STOP NA E. 138. ULICI $1200 
7 LOTŮ — 40x149 STOP NA E. 139. ULICI $1300 

která počíná býti dlážděna 
ASI PtíL PENtZ HOTOVĚ A DOSTANETE CISTfi 

PAPÍRY DO RUKY. 
Jděte buď po MELZER AVE. ku E. 138. ul. neb jeďte od Union 
V® ťUázuéné E. 138. ul. jižně ku konci dlažby neb jděte po E« 139. 

ul., kde uvidíte naše nápisy na kaádém lotu. 
Vezměte si nedělní vycházku a prohlédněte si tyto loty, ktoré jsou 

dobré jfoupe pro stavbu teď aueb držeti pro invfistment. ^ 
V MÁME DOBEOU PROPOSICI PRO P. STAVITELE. 

L O Y A L  F I N A N C E  
5366 BROADWAY TEL. BROAD 3323 

MAME KUPCE 
na jednorodiné i dvourodi-
né domy i několik kupců na 
domy obchodní, též apart
menty a tudíž máte-li Vás 
majetek na prodej, obraťte 
se hned na v 

FR. JESTŘÁBA 
pozemkové jednatelství 

3429 ZÁP. 41. UL. 

pravila hlasem vážným; "my- Ppkračovánf 

PRODÁ SE set do parloru, alt 
do jídelny, set do ložnice, Sin
ger šicí stroj, kamna na uhlí 
a plyn, všé velmi levně, bude-
li to brzo prodáno. Hlaste M 
v č. 4313 Clark Ave. t 

100 AKROVÁ FARMA na dtá-
žděné ceste, velký dum, velká, 
stodola a několik jiných b*j* 
dov, 4 akry vinice, nějaký do-
hjiek a naciní, pěkná půda. 
Morotgage $2000, vezmem 2-
rodinný dům. Těž více jiných 
farem na výměnu. 

ÍÍOBT. F. MORGAN 
c-o K&lsey & Kingman, 

Geneva, Ohio. 
' 5-3 

60 AKROVÁ FARMA. blí'|e 
Genevy, u dlážděné ulica, 5 
nuť' k; pouliční káře. Dolb 
dům, dobrá stodola, pěkná l>ů-
da k zpracování, famiářské 
ciní. Trákťór, 10 akru tlo 
vinice, 8 kiisů dobytka, koně. 
Farma jed: Čistá, přejem si n§« 
co peněz a vezmeme též dvou-
rodinný dům. ' 

\ 
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