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. Máni# velkou aásobtt o-
pótřebovaných koberců, ná
bytku i všeho druhu zboží, 
za velmi nízké ceny. Ne-
najdete-li nás vzadu, přijď-1|| 
te do předu. 

8115 Qitincy Ave. 

H. MARSHALL 
Eddy 7667-W. 

KRÁSNÁ OTROKYNÉ. 
R O M Á N .  

Napsal Henry GrévUkf* 

/éVi/frwiíč - * i A/ #ry*'' '' •v;vé\t1ií3 

/7r>77< 
'M26ZL V-W'/. 

nuta, "avšak — iak ehová se 
k němá VasiHsa?'* 

"Zcela dobře," pravila hra 
běnka; "a co více chcete? 
Snad nemá mu ona sama říci, 
aby si ji vzal o měsíc dříve? 

"Dovolíte mi váak, abych se 
otázala dcery své sama?" dě
la panf Gorová, která poprvé 
cítila ve svém životě, že hra-

V tom vstoupila hraběnka.jduehu ubohého knížete pohřbe! běnka olupu.je jéo právo raa-
ného takřka v samotě svéhojteřs^é. 

běnka přišla se jwdívati. Bal nádherného, ale pustého do 
loilettu dívek. Imu 

Vrhla nevlídný., bedýnky — snila 
svou dceru, že nebyla ještě ho-'0 nen3~ 
tova. Pak přiblížila se k Va-| "Kněžníbu pomyslila 

i lise, posunula jí stužku poné-l "Milionářkou! Milována 
kud na stranu, políbila ji nalčestným, cituplným mužem! 
celo a odvedla vyšperkovanouI Vše to bylo pro mne ustano-|ťřpřnoti svobodo. 
ovečku svou na jatky, Iveno! A nyní měla bych se stá-

Budoir byl již hostmi napl-|ti chotí muže, jenž vůni voňa-
nen: ředitel kanceláře, v níži vek otravuje vzduch a jejž lá 
Oudesov byl úředníkem, dvalká .fenom moje věno? — Ni-
vyšší úředníci ministerstva spra|kdy!" 
vedlnosti a větší počet příbuz
ných — nemajetných. Libino 

Zbohatlík: "Kohk žádáte za 
tento obraz ?'* 

"Poněvadž jste to vy, dal bych 
jej za poloviční c^au." 

*A co stojí len katalog?" 

, \r,A,u~ j . , , i *Trá.vé imopak chci vás žá-i. Viděla v duchu modry po-l , .. , , . i abyse ji ani nezmínila 
tom, co isem vám sdělila. 

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

KLEMPÍŘSKÝ A PO 
KRÝVAÚSKÝ ZÁVOD 

4819 FLEET AVE. .veuinpsu a poc« pr,uu*r. Myšlénka tato MMthrátita ji 
. ,»* Rd- h.v<h - nemajetných. I*moluk že konec valéíku ja,a se 

VosLereplecharskepraccapo- sid.íe, beztoho j.z ranene za- hr.t. . negmírnou řychlosti> 

yvam sirech, vykonáváme sel chvělo se jeste vetsim boleml „ v . Y 1 Itak ze Zina musila napjati vse-| 
chny síly, aby jí postačila. 

o tom, co jsem vam 
Nechci, aby podléhala něja-

si.lkémtt vlivu, a aby v záležitosti 
po-|této jednáno byte svědomitě, 

musíme jí při vq$£ joaechati 

krý 
zaručením. Opravám břidlicovýchI při pohledu na tyto osoby, kte-
střech se věnuje zvláštní pozor-1 
nost. Opravám se věnuje plná po
zornost. —Zavolejte. Broadway | 
3012. 

re pozvány byly jako společ
nost muže, jenž byl jí ustano-| 
ven za chotě. 

ijř i 
ZDRAVOTNÍ PLUMB AfcENll 

A VĚDECKÉ VYTÁPĚNI. 
Aodázes itin « kr&saou koupelnou, t» 
plQU a pohodlnou x& n sjriirazlvéJSlhol 
lijnnlho r&na. Nem&i e-11 dosud tohoto [ 

•dravou.lho *arlz«r>í, Jdíte k Rú2i< «.» 
Tf, Jttsrý J« xavfttíl * dobf« zav&dl 

JOSEF RŮŽIČKA 
PLUMBAft. KONTRAKTOR 

5747 Portage Ave. 
Osloa 11UC-K BroaA. 1113- «ř 

P O K  L  Á D Á N I  
S T Ř E C H  

PVTKMMM 1'Ai'ÍHKM 
zavádí mí vSlifrmího 1 op«>ni a rúxaé ple-

f prúfo >j!tíináíii 

jceih mn 
4850 BROADWAY 
proti České Národ. Síftá 
Tel. Broadway 407 

Prodat, koupil neb vywciiit 
ofcatc.rá pcčHve 

VČELA REALTY SI 
IřiVSTST CO. 

' LOT 
FARMU nebo 
DOM 

5733 BROADWAY ( 
Union Oó3 W r.n rtd 890 

ANT. HYRMER 
PAPiaOVAC A S*AT£j£AČ 

Paní Gorová si oddychla, 
Jeátě téhož vééera byla po 

volána do budoiru I hrabén 
ce slečaa Bochetova. 

"Wiřá '»|ečn« Bochetova, 
pravila, k aí hraběnka, "mám 
úmysl eo nejdříve provďati svo 
ji neteř. Jak pochopíte, jest i 
vaše úloha skončena. Jelikož 
Vasiliaa nyní častěji musí cho-

" Výborně! Výborně!' volali drti do společnosti, ne»í pří-
Cudesov a tleskal svými prsty, tomnost vaše již tak neubyt 

Rychlým obratem ruky frfc-r siečno, máte krásný talent!"lnou. Můžete se todřž od dneš 
unula si stužku na hlavě opětl Mezi touto hrou rozvažovalika považovati zcela prostou 

nud prostřed čela. Ičudesov též o své existenci.I svých povinnosti. Ostatně mů-
Za né jáký okamžik objevili Tato slavnost byla pořádána klžete v domě našem zůstati tak 
čudesov v rukavičkách, oho-l jeho poctě, malého jen statká-|dlouho, pokud vám bude libo, 

len, samá voňavka — zkrátka!re z veakova se skrovným do-| "Směla bych slečnu Vasili 
n-A poskvrny. vlas byl nalmem, jenž byl už málem nal8U tedy provázeti aspcm na je-
kadeřen. T,. 1 I spadnutí. Byl pozván k hosti-| jíeh procházkách ? 

Když vstoupil, bylo slyšetilně hraběnky Kumjasinové, 
tlumené reptání hraběcího si-|byl kandidátem ženitby, ženi 
rotka. , . |chem hrabénčiny neteře. Jeho. „ v __ 

Zasedli ke .tota.-, [svatba Obývána bude v d«mí|8V^ ,'?luze. yas,1,su dop5ova 

čudesov vedle Vasilisy. Ihraběcím a hraběnka bude jej 
Obyčejný pořad při stolelzváti "zetěm". Elegantní tato 

byl toho dne zrušen. Připravi-I duchaplná panička a výborná 
i i  oběd skutečně tučný jakolumělkyně na piano bude říditiléeho proti tomu namrtati, o-
pro lidi, které chceme nakrmi-ljeho domácnost. Jeho předsta-ldejdu již pozítří k jisté své 
t i  na celý týden. Velké kusylvení budou jej navštěvovati aIpříbuzné/' odpověděla Švý-
masa, hodné pečené a podob-lza pomoci protekce hraběnči-|carka. 
n o ;  avšak nepřišla na stůl ani|ny rychle postoupí v úřadě.. ... , , 

i- i -4.1 Ioí - A *, t u Jak? Jiz tak brzo? tazala rvba, ani zmrzlina — zkratkalStane se ředitelem kancelare,I _ , v . . „ . , , . 
nic. co by dodávalo hostině rá- dostane řád W. Anny. * ^ b/ Jejte 

zu elegantního. Co hrabénkal Cudesov byl pozvis ; i^'KrodtteUiu i ^ ^ °" 
učinila, učinila také dobře; ial dvakráte k obědu; však přije-l t V, 
nia tyto pokrmy zvolila. Ití jeho nebylo již tak skvělé;! 9^ ^ chvíle, kdy nemohu 

"Oběd pro chudé," poniysli-l hostina ovšem byla mnohem! P*™ hraběace býti ničím pro
sí Zina, pohleděvši z hostillepěí nežli poprvé; a poněvadž!sP^nou» pravila guvernantka 

na mísy. Ispolečnost byla menší, byla i| nesrr"m zoaužívati vašeho pe»-
Vasilisa brafa vée tu zeelalLisa zdrženlivější ; přece všakl^os^ns^vl-

/ertem a v jejím pohledu sel hraběnka byla jaksi p*ekvape-| "Jak vám libo, slečno," pra 
zračilo troehu ironie. lna nenuceností, jakouž Vaailir|vila hraběnka patrně uražena 

čudesov byl ve své něžnosti! sa v chování svém jevila. 
nepřekonatelný a nevyčerpa l "Bude z ní dobrá panička, 
U lný. v I pomyslila si hraběnka a v du-

Vasilisa ku svému potěšenílchu sama sobě gratulovala, že 
zahrála si tentokráte na koke-ldala jí takové vychování. 
tu. Zdálo se jí veselým učinitil Jedné neděle v únoru necha-
si z toho muže posměch; pova-lla hral>enka povolati k sobě 
žovalat! jej za bezcharaktemí-| paní Gorovou, matku Vasilisy 
ho. 

U S P O & T E  
25% AŽ 50% 

na V»*em nÍMténé« papin a baňách. 
Naše zófoba jest největAf a nejraodernější 

naše ceny nejnižsi v celém městě. 

3c až 75c závitek 
druhy, za které obyčejně platíte dvojná
sobnou cenu. 
>ítřry, Už -smíšené, všech barev $l.g* gal 
Varnlif (lak) pro všechny účele J&IA* ipd 

L I B E R T Y  W A L L  
PAPES ft PAINT CO 

3127 Clark Ave. 
r«h W. Stmi St. 

Ve vett^m i v nalrá, 
t i t E K  O T E V A I K O ,  

'Ne, milá sleěoo, jate úplné 
Isvobodnou. Do dne, než bude 

zeti Justina Adamovna, jež má 
|k tomu dosti času." r 

"Nebudé-li tedy Jasnost ni-

Vzala se stolu couvert. 
"Zde jest, čím jsem vám je 

ště povinna; rr^áte zaplaceno 
na tři měsíce napřed. Musila 
jsem vám to oznámiti dříve 
možná, že dostanete hned mí 
sto jiné. Myslím, že nebudete 

"Jakou budu míti radost z| objala ji, nazvala ji "milou se-| 

. .. _ se zdráhati přijmouti to, ne-
fiíjaja ji velice přátelsky.lehcete-li mne totiž uraziti. 

, , . . - Slečna Bochetova mlčky 
jeho rozpaku, az mu dam ko I střenici' a beze všech okořno-|ujt}on|ja 

šíčkemf* pomyslila X«Í vítězo-lstí zavedla s »í tento hovor; 
Vykonáváme práce vkusné a|sjavne I "Nalezla jsem pro Vasilisu 

levně. Obraťte sc na raae A Hovořila nenuceaě a byla|muže, výborného to muže, jenž 
důvěrou. ' Isamý vtip. 

uL / S, Urnon 3648 výcb, 133. 

P, J. R U M P L í K| 
pohrobnický ústav 
a invalidní shižba 

5335 DOLLOFF RD. 
Automobily ku všem 

příležitostem. 
Tel. Union 881-W 

Broadway 212. 
paNE&%ESX*Zl 

Hraběnka, myslíc, že chce 
ještě něcoi ffci» obrátila se 

lni. 
Slečna Bochetova děla pak 
"Souni občas navštíviti 

ny a pana Dimitrije?" 
Jméno jejího syna vzbudilo 

přece 

Na výstavě obrazů. 

i ř t z o m É m  
Dovolujeme si tímto uvésti vé 

mámost, že vykonáváme různé te
sařské práce, opravy budov a vše, 
co do tesařského oboru spadá. 

Vyři 
a levně 

SlužboYolní 

BALTA & SOUČEK 
6610 OWINGTON AVE. 

3454 VÝCH. 50. UL. 
z Dalton Ave. 
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PŘIJME SE inteligentní I PRODAJÍ SE krásné jiřiny. 10 
hoch, který má školní čerti-1 centů jeden brambor, pravá 
fikát do učení v tiskárněheoa 20.»^8jOcntt kus. 

" az-ía, t> Ite se v c. 2913 vých. 57. ul. bii "Světa , 4514 Broadway. L Fraí)cift Ave. ̂ el. Broadway 

Hlaste se po 5. hodme ve-lgg^ ^ 
čer v adm. t. L 5-81 DftIVí 

It Zatápění koupí tře !«¥«# W 
THE AMERICAN BOX Ca,? PftUMOU SE unioví natěrač

ští dělníci. Jen schopní nechťl 
se hlásí u Frank Houdek, 71131 
Union Ave. / 5-6| 

flfpw • 11 ' *"" '»• 

1900 ̂ W. 3rd St. 
Tel. Main 4221. 

PRODÁM ďvourodinny dům a 
5 pokojích nahoře a to samé PftIJMOU SE fiatěrači a pa- , . 

pirovači. Hlaste se u B. Hrabá-| dole, 2 koupelny, nalézá se bn-
nek, 2974 Nursery Ave. 5_lo|že ^coly a káry- Hlaste 

č. 11805 Mt. Overlook 
se -v; 
Ave-

PŘIJME SE muž .nebo že^a na|yemte Woodland káru k výcSij 
šití zakázkových vest. Práce! uL aneb E. Boulevard., * 
ruční. Hlaste se ^ V. Stíbr.l 5-^ 
3251 vých. 55. ul. 5-7Í 

LACE V CORLETT, blíže U-
PHIJME SE kovář a kovářskýl njon káry. Dům o 6 pokojích, 
pomocník. Hlaste se u JohánekI koupelna, řernes, cena $6650; 
Tool Co., roh vých. 13. trt. a| $ světnic, - koupelna a fernes 
Webster ave. 5-6U50OO; 5 pokojů, koupelna a 

1 " 1 I fernes $5900; 4 pokoje, koé-
PftIJMOU SE schopní tesařští pe,na ferne9 $3950; 2 pokoje. 
dělníci. Hlaste* se u Fr. Val 
ehař, 36J6 výeh. 48. ul., 5-7 

' 1 • 1w' 

PRODÁ SE 
PRODÁ SE dům o. 4 pokojích 
s koupelnou, elektrika, plyn,' 

štor, garáž $2950; Mám ještě 
mnoho jiných lácí v majetkách 
a lotech na ruce; pište neb za-

| volejte Smolík Bros., 8311 
Quincy Ave. Tel. Cedar 2383. 
» • :'v;: f,..r5-fe 

4Í»«4-
. . PRODÁ SE delikatesní a cu-

nzu jeme objednávky rychle j^sklep, lot 40 při 150 stř. Hlas-I krovinkový. obchod č. 3394 
te ge v č. 12405 Benham ave.|Scranton/ítd.> blíže Trowbridge 
z Union. 4 5-12|ave. Trží se přes $400 týdně. 
Dnnrxi CI, . . , An .Žádný podobný obchod v oko-PRODA SE cukrovinkový a de-l., *; 10010 , , , , , , . 111. Hlaste se v c. 13313 Miles 
likatesni obchod s prodejem! ̂  5 ié 
školních potřeb. Zaručená trž-l ' - ' ' t • • • j- ; 

1 _ ' 
ba kol $500 týdně. Podobný! PROÍfcA ŠE levně cukrovinko-
obchod není v okolí tří mil.lvý obchod a delikatesní s pro-
Hlaste se-v í» 11913 Lorain av.l dejem školních potřeb. Týdní 

5-19| příjem kol $4Q0. Byt o 5 svět-
»» .. ^ 1 , .nicích, nalézá se proti Base 
Z Jistých prtcin musím vy- BaB Parku buže dvou škoi, 
prodat můj krásný nábytek nájem levný. Hlaste se mezi 
ze čtyř pokojů, ramofon,ll2. a 3. hod. odpoledne v č. 
karpety a elektrickou lam-|l556 vých. 66. ul., blíže Le
pu, vie velmi levně. HlasteUingtoii ave. 5-16 
m v č . 3375 vých, 114. ul. z| PRODÁ SE dvourodinný dům 
Union. ?|— láce, č. 13503 Edgewood 

Ave., z vých. 131. ul. v osadě 
•ymeni oo-|gv je tam 5 pokojů, 

D R O B N É  
O Z N Á M K Y  

>RONAJME SE jeden pokoj 
pro řádnou ženu v dvoučlenné 
rodině, může použiti i ostat
ních místností. Adresa se sdě-
í v adm. t. listu. 5-6 

PŘIJME SE 
řiUJMOU SE natěračští děl

níci. Hlaste se u M. F.^Horník, 
4861 Broadway, druhé po
schodí. 5-8 

PftlJME SE dívka na domácí 
práci, která umí vařit. Dobrý 
plat a domov pro řádnou dív
ku. Hlaste se v é. 14320 
Larchmere Blvd. Ttl. Fail 
mount 1626 J. rvi2 

V okamžiku, kdy měla ode-
Ijíti z budoiru, sevřelo se jí src 

• . . . . ,, , , Jce tak křečovitě, že ubohá mu Ima sve zasady, pekne posta-l .. , ... , ,. 
Hraběnka dala osvětliti wt j veiú a pět až šest tiaíc rublo S a Ud ( V1 aD0U U 

Ion. I jmění. Vaše dcera dostane ro-
"Prosím té, Liso, pro koholčné šest set rublů na svou toi-

dala mama rozsvítiti všeckyřlettu; jsou to úroky z kapitálu, 
lampy?",šeptal jí Dimitrij šel-lkterý jsem jí ustanovila za vé 
movsky. I no; též dám já pěknou výbavu 

"To jest pftk. mÍ8B Jumoro-la zaplatím jí činži na celý 
vou, protože má na oku jaéaéirok. Jste » tím rozuměna?" 

|zmo," odpověděla. . I Paní Gorová, jež 11a něco polu n* ^l,;itnou náladu; 
Se zářícíma očima a rumén-|dobného ani nepomyslila, ne^lv^a^ odpověděla; 

nými líčky vedla živý hovorlraohla ihned odpovédít. Vyslo-I "Zajisté, sJeéao! Myslíte, 
dále pak s Čudesovem. Iviía hraběnce pouze své celépe vás jx^sířám pryč? Nikoli! 

"Ah," pomyslila si, "elÉCeteljuswiání 1 jelikož však byla dáJVMy budete nám vítána," do-
u mne vzíti, milý pane, zal11*011' pamatující na všeliké o-l^^l* a podala jí ruku. 
•hoť, poněvadž mám desetikoinosti v případech tak diile-l Slečna Bochetová stiskla ru-
tísíc rublů véna — a výbavu?lžitých, dovolila si tudíž k hra-Iku hrabenčmu a odešla hlubo 
O, milý pane, tím bliže domní-|(^nce tuto otázku: lee zarmoucena. Cítila, co ross 
váte se přistupovali ku svému! * MSouhiasí-li váak charakter!loučeni toto znamená! 
cíli, Um horší bude okamžik,! onoho pána s povahou mé dee-l To byla tedy odměna za to, 

|až spálíte si pazoui'ky." Jiri ' Líbí se j?í?" lže všechny tři dítky měla v 
Hraběnka velice divida sel Pochopíte přece, milá ses-ltak nevýslovné lásce? Ačkoli 

jedno z nejatarsích a nejspole-l chování Vasilisy. Myslila neji-přen't0»" pravila hraběnka lehl jen Vasilisa byla svěřena její 
hlivějóích pojištujících zestu-lnuk, než že Lisa jest celá slavlkým smíchem, **že o tom ae-lmu dozoru, tepry přec přede 

mtel&tví v Ck'vclc*ndě. Iiiostí touto, pořadan^u k výrlilbýti ani řeči. Paní přeci vším milovala Dimitrije, toho 
VáhQBECNÉ POJIŠŤOVÁN! I ni, šťastna. [vždy musí se povaze svého mul dobrého malého hocha, jenž 

ř^V^keré. .pojistky vždy c^ry-l Ku přání hraběnky *a«edly|že teprve přizpůsobiti a protolbyKak něžný a duchaplný, tu-
:.v chleji vypláceny, r [pak obě sestřenice k pianu.|>««V s prospěchem,'-• provdá-lilto bylost/tkiará^ zdáli^se tak 

JOS. J. VEVERA 
— nástupce — 

JAN VEVERA A SYN 

| Úřad.: 614 National City Bldgl^btěji slyAeti valčík 
í Tel. Main 2973 Cent. 2010|^ina schváUAě ten t 1 - . . i Retiidťnce: 3270 W. 41. ulice.|ze burov .svého času dal od švé 
f . r  Tel. Lincoln 2142 M» 
' 5£uaBS<M*BH|B83SRia*táeil 

siík, i /.voULtilse, vždyj dívka, pokud jest i&lalslabou a 'aérvu f tak rozčilují-
n, ťkťérý kní-l jplíkož snáze přivykiie'"|cích, že aačasté obávala' se, 

.^(řivVMOV, <y í^TU' 
PRlNÁSl OSPÉCH. 

&, •  

L 
7. • 

Skoda, že hrabě Kumjá^inlaby puuto, ' jež anděla tohoto1 

kapely hráti při návštěvě hra-jbyl příliš odtud'vzdálen; te n I pojilo ku zemi, náhle se nepře 
běnky Kumjasinové s rodinou.! při těchto slovech : zajisté t byli trhlo. f 

Jaké však myšlenky zmwni-lby ruce sprásknul nid hlavou.I fiálorová-^íiLhvla do-

irtíol;eho r-r':av^ru-L "PH^" rvUa > cích tohoto valčíku! Viděla v|Gorova po«ud zcela aero2liod-| řtoJgračevóflí 

\f.K 

IŮÍ 
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PRODÁ SE neb vymění ob-
chodní.majetek o dvou ««re< h I koupelna;iv;dé podúhy." kom-
a třech bytech na dlážděné u-£erues> „^„tel. velký 

lot. Hotově $2000 aneb se ve
zme jednorodinný dům neb lot 
na kupní obnos. Ušetříte ko-
raišn. Zavolejte Garfield 5990 
J. 5-6 

licí v Mt. Pleasant. Cena mír 
ná. Dále jednorodinný dům o 
6 pokojích, koupelna, velký 
lot, pěkné kurníky, ovocné 
stromy, je blíže A. B. C. káry 
a školy. Toto je láce, pouze 
$7500, hotově $3000. The A-|PÉKNÉ LOTY, menší i větší 
tlas Finance Co., 5454 Broad-|domy a farmy má ve výběru 
way. Ptejt«tse na Rob. Kohou-|na Prodej Rob. Weisse, Brecks 
ta. 5-7|vi^e» O. Dopište, dostane se 

vám obratem odpovědi. 5-8 

Broadway-58th 
Street Market 

PROTI VLNÁRNÁ1& 
Otevřeli o denně od 7 hodin ráno do S večer. 
V sobotu od 7 hodin ráno do 10 hodin večer. 

ZVLÁŠTNOSTI VE STftEDU 7. KVÉTNA. 
PLSNl SÁDLO* libra u H<p 

Na všech reaaóckýdl ftáncicAb 

KYSELÉ ZELÍ, libra fe 
— Na stáncích lahMkářských. ' 

FELŠ NAPHTA MÝDLO | 
WERK'S MÝDLO [ kua po 4c 
ř. *. G. MÝDLO J 

Jen tO ln»& kapel 

Weinerovy grocerní stánky 1-2-3-4-54L . 

JABLKA, 6 liber aa 25c 

Íla váech ovocnářských >t«»cíck. V 

PRODÁ SE řeznický, iprocerní 
a cukrovinkový obchod, kde se 
trží přes $500 týdně. Je při 
něm byt o 4 pokojích. Nájem 
$36 měsíčně. Nechte svoji a-
dresu v adm. t. listu pod znač
kou B-l. 5-8 

UNION HEIGHTS, moderní 
jednorodinný dům na dláždě
né ulici, 6 pokojů s koupelnou, 
extra toilet, brick Fireplace, 
bookcase, china cabinety. Ve
zme se lot co první splátka. 
Bližší sdělí Nejedlík a Mikeš, 
realtors, 11015 Union ave. Tel. 
Broadway 2586. 2 

v  Ú T E R Ý  
ZÍTRA — ZDE SE VÁM O VŠEM 

VÍCE POVÍ. 
,1; : ALEMÉJTE V POZORNOSTI ' 

M M? ,PRÁVÉ TOTO MÍSTO. 

M A Y E R S  

/ ;  

MAME KUPCE 
na jednorodiné i dvourodi-

| né domy i několik kupců na 
domy obchodní, též apart
menty a tudíž máte-li Váš 
majetek na prodej, obraťte 
se hned na< 

FR. JESTŘÁBA 
pozemkové jednatelství . 

3429 ZÁP. 41. UL. 
I PRODÁ SE set do parloru, set 
do jídelny, eet do ložnice, Sin
ger šicí stroj, kamna na uhlí 
a plyn, vše velmi levně, bude-
li to brzo prodáno. Hlaste se 
v č. 4313 Clark Ave. 7 

60 AKROVÁ FARMA „ bliže 
Genevy, u dlážděné ulic3, 5 mi
nut k pouliční káře. Dobrý 
dům, dobrá stodola, pěkná pů. 

| da k zpracování, farmářské ná
činí. Traktor, 10 akrů dobré 
vinice* 8 kusů dobytka, koriě. 
Farma jest čistá, přejem si ně
co peněz a vezmeme též dvou-

|rodinný důaw •„: 

.fei * 
• f.: ^'^4 
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