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80x3 V2 Fab. Casing $6.45 vý*e 
81x4 Cord $13.75 
82x4 Cord $13.95 
83x4 Cord $14.45 
84x4 Cord $14.95 

WILLIAM BICYCLE 
& AUTO SUPPLY CO 

3341 E. 55TH ST., 
Olympia Bldg. 

Kdo chce stavět neb 
přestavovat 

obrať se na mnp.s důvěrou. 
Provádím stavby přesně, 

levně a zaručeně. 
Můžete-li potřebovati mých 
služeb, přijďte neb pište, co 
míníte stavět a pá Vás navští
vím. — Nákresy a rozpočty 

zdarma. 

J. K. Zahradníček 
5024 GLAZIER AVE. 

{^X^X^X^X^X^X^X^X^XMX^X^X1 

SHSKSSHCSEiSHHZHI 
VEŠKEROU NATĚRAČSKOU 
PRACÍ TÉŽ DEKORATIVNÍ 

vykonává rychle, správně a 
zn mírnou cenu 

VÍNC. ŽIDLICKÝ 
• 5212 HAMM AVE. 

Obchod nástěnným papírem, 
barvami a Iak,y. 

TVÍ. riro;srt.  I77G Tí.  

HZú2hraX£XKQK] 

Vasilisa nemohla váak dálo 
ežeti. Její síly ubývalo. Ne-
romluvily žádná ani slova; 

dospěvše ke hřbitovu, prole-
ly přímo křovím a pak šly 
ále po hrobech. 

Již dělila je od silnice vzdá 
lenost toliko asi dvaceti metru 

avšak svah byl poněkud 
příkrý. 

"Dál již nemohu," pravila 
Vasilisa a vysílena klesla, po
le převši se d náhrobní ká

men. 

K. BERNREITER 
Má na skladě velký výběr 
NÁSTĚNNÉHO PAPÍRU 

(Wall Paper) 
OLEJOVÝCH BAREV 

V ARNICE A STATEK 
nejlcpší jakořt. 

Laskaxě nás vyhledejte. 
871!) QUINCY AVE. \ 

UPOZORNĚNÍ! 
Minile-ii stavět neb přestavo

vat, obraťte se na 

Frank Wondrák 
a A. Planička 

ZEDNICKÉ KONTRAKTORY 
v č. 3424 Vých. 103. ul. 

aneb v č. 4913 Anson Ave 
Tel. Academy 87:1 M. 

••• ••• ••• ••• ••• V 

m Fff 
Tašky na obleky, ruční tarky 

a jiné kožené předměty, koupíte 
dobře a levně u 

ART LEATHEK 
PRODUCTS CO. 

5817 Broadway 
PAVELKA a DUBSKÝ 

majitelé. 

StOSSESEiSESHKHS 
UAiiVY, LAKY, OLLJL, 

štětky a nástěnný papír v ho 
hatém výběru vždy tt nás 

na skladě-. 
Barvíme i papírujeme 

na požádání. 

FRANK KOVÁŘ 
3667 VYCK. 131. UL. 

HBSaS33S12SI12H2KI 

Dr. J. J. Bender 
ČESKÝ ZUBNÍ LÉK ft 

úřadovnou 
v Čísle 5466 Broadway, 

Ilodiny: 
od 8:30 do 12 h. dop. 
od 1 do 7 hodin večer. 

Telefony: 
/ ;> Union 657-K 

Břoadway 1131-J. 

ZjiMAN IRON WORKS 
* V O M !' A N f 

•ý FruvíUH vť.škerou železnou |>rá<i 
>• do stavél). 

WSt ltíiiOADVVA V, ROH VORTAUB 
fy; {  ' Telefon Broadway 15S 
1 IUÍWC-rc? "•**?&*§ 

PONDĚLÍ, 16. ČERVNA 1924 

KRÁSNÁ 0TR0KYNĚ. 
1 0 M Á N .  

, \ upsal Henry tírétwífe. 

PRONAJME SE PRODÁ SE sel o 4 židlích a 
stul do jídelny. Hlaste se v č. 

'Byla tak nešťastná I"' Iběnku jako rána hromu; ode-| 
'i>uh vezmi duši její na^nil-1brala se tudíž do své ložnicel 

llostl-- ' Ia nec^těla jiŽ více slyšetí ani!pronAJME SE byt bezdět-|394" vých. 42. ul. nahoře v 
"Ať se %edá -»*- |s^ova- |ným manželům o pěti světni-l23^11 u  Washington parkiSu 

pravila hrabenKa tiše & obrá-l XLV. cích, fernes, půda, sklep k u-l ^ 6-18 

tilu se. Slza, sk 

klidně tomuto rozhovoru. 
Pak zasednuto k čaji. • , „ 
"Vím, že škoda není veli-|, um^S * 

ká," pravila hraběnka, "sto
dola byla již na spadnutí; . . iceÁaia. to chvíli napadla ji sl i l  za ni trpěti ~~ a Lisa byla PRONAJME SE rohový štor. kabinety, je hotov k nastěho-
avsak zda se mi, ze zaPa'eij°|mySienka g-pj.avila hlasem sti-p lz  se  svou matkou na ceste Hlaste a#lr«. 4639 Broadway. vání. Hotově $1000 co první 
bylo ze zlomyslnosti, a protol / * „|do Petrohradu; vše tudíž by-F -1 

musím poznati vinníka!" is^eny 
Pomodiemez se za tuto. . . , 

'•Vyšetřováním bude jiStelhřiánou duši; kteráž  ̂  J™n™hPra»; MnJ>jí)r  „IprMtorný"^ Se"zldní "Svět-|bun8aI<>w o 5 pokojích s kou-
ypátran, Osvicenosti, odpo-|nia si na život " 
euěl správce. 

la si na život „ebvr vzDomnél na „ hned k nastěhování, ho- place, femes, ve-
Všíchni přítomní s největsíl *' p ™"el  J ."Lící se pro dámský klobouč-ldle kary a školy, právě se do-

Zma v zadumání se čaje ami pobožností obrátili zraky dlvka- ̂ Hnický obchod, střižní, s auto- dělává. Cena $5800. Bližší sdě 
neuotkla; až ji teprve zatáhl k obrazům svatých. Hraběn-he ^ lekj-ů-xf ~ mobilovými potřebami, čistění » J- F- Nejedlíkj ltOlB Uni-
oimitnj za šaty, vzpamatova-La poznamenala se křížem a| ° by dobre; Tim aspoň vsej ui^ ^ DJon Ave. 

"Jen zmužilóst má drahá, 
mužilost! Jen chvíli ještě se 
uináhej!" pravila Zina a sna-
ila se, aby sestřerlici pozdvi-
lá, avšak marně. 
Zář ohně zdála se míjeti. Zi 

a učinila poslední zoufalý po 
us. Pozvedla si napřed tro-
hu šaty, připevnila k opasku, 
zala Lisu za rameno a běže-
a s ní takto po stráni vzhůru; 
amení řítilo se za ní dolu. 

Konečně octla se na trávní-
u. Ohnula křovi a před ní ob 
nil se nízký kočár. Kníže dr 
el slovo. 

Paní Gorová, jež v^ voze 
eděla, lehce vzkřikla. Zina 
oložila Lisu zpola, bez vědo-

ai do kočáru. 
"Na shledanou!" pravila. 
"Bůh ti žehnej, milé dítě!" 

ašeptala paní Gorová duše-
ým hlasem. 

Zina ještě zulíbala polomrt-
ě tělo své sestře nice. 

"Opatruj vás Bůh!" pravila 
pak. "Ku předu v největší 
ychlosti!" 

Koně dali se do trysku. 
Zina dívala se ještě oka 

ížik za vozem; myšlénky jc-
í byly tak obsáhlé, že nelze 
e vylířiti. Jedna myšlenka al<í 
vládala všechny ostatní: kní-
e dostál svému slovu, byl šle-
hetného srdce. 

Konečně se vzpamatovala a 
•ospíchala domů; chvěla sc 
a celém těle a kolísala; mu-
ila tudíž jiti volněji.. 

Záře skoro již zmizel*; < 
hen byl uhašen. Nyní však t< 
prve počala rozvažovati, co 
lastně vykonala. Radost a hor 

livost dřívější zmizely a Zina 
ítila, kterak slzy se jí kradou 

řasy. Jak předstoupí nyní 
před svoji rozhněvanou rnut 
ku? 

Ale — co z toho!" pravila 
k sobě; "nezabije mne — bu-
ie-li se hněvati, má k tomu 
právo. Podrobím se všemu, jen 
když bratrovi se nic nestane. 

Zina zavřela zahradní bran 
ku, která jí prokázala tak vý 
tečné služby, a spěchala pak 
do dvora. Zde bylo vše v ne 

ětbim rozčilení. 
Správce byl předvolán, aby 

podal hraběnce zprávu O Váni 
ku ohně. 

Dimitrij po celý ten Čas hrá 
na piano; tak aspoň zastihl 
jej Wachtel při svém návratu 

Zina vstoupila do jídelny 
nebyvší nikým ani zpozorová 
na. 

"Jak mně však vysvětlíte 
příčiftů ohně?" tázala «e hra 
bénka. 

"S určitostí nemohu říci, O 
svícenosti," odpověděl správ 
ce; "bezpochyby vsak někti 
rý z dělníků při kouření odho 
díl sirku," 

"Vždyť jest stodola dab k 
od cesty/' 

"Dnes ráho pfa&ovali lam 
dva dělníci. Myslím, žé Rou 
ří!" 

VTu by však bylo .musilo již 
éelý den doutnati; to se mi 
nezdá; pro všechno za vole 
te oba ty dělníky a věc vyfcetř 
ťe —" • ; 

Dimitrij pohlédl na svou se 
stru, která bledá naslouchal 

ia ae a pila. 
•Správce pak odešel, 

prohlédl ceiý dum, zda jefátél^ina déle přestátí. 
jinde není založeno. I "Mamapravila Masitě. 

Hraběnka vstoupila do jí-l Hraběnka udivené k ní po-
elny, jež byla domácími přehlédla. 

plněna. Rozhlédla se kolem —I ''MamaP* pokračovala Zina, 
v tom vzpomněla m m V»-l "Vasilisa není mrtva — osa 

silisu. < A— uprchla!"1 

Ubohá Vasilisa, ta asi pó-l "Uprchla!'' zvolala hraběn-
nala úzkosti!" pravila pak|ka s  výkřikem. "A tys to vé-

k přítomným. "Jedna tam jdél děla?" \ .• * 
te," obrátila se ke komornými 'Mamát provinila jsem se 

a zeptejte se jí, jak se jí ve-lproti tobě —• potrestej mne 
de; řekněte, že přijdu též." Jmne samoty! — jen já jsem| 

Zina zůstala ticha a očeká-lvinna!" \ 
ala, až hrom udeří. Hraběnka tázávftti zrákeml 

Nečekala dlouho. I.pohleděla k Zině. Zprvu díva-
Komorná Vasiiwy přišKí Ne| la se klidně, avšak vidouc ne

ohrožené oko své dcery, upa-

no!'# opětovala Angličanka,! * I book cases, dvojitá garáž, dlá 
kteráž z výjevu tohoto dosta-l PRONAJME SE byt o čtyřechlžděná ulice, nalézá se v Mt.j 
la bolení hlavy, "jak mohlal pokojích s koupelnou nahoře,!Pleasant. Dá se o $3000 lev-; 
jste jenom zapáliti?* Isklep a půda. Bezdětní manželněji, bude-li prodán do 25. čeř 

'Jak? Sirkami přecÉ —* flklusllé aneb s jedním dítkem nechť!vna. Hlaste w&sy q. 3&80 Ei. 
Juniofova!" odpověděla s ú-lse hlásí v neděli dopoledne! 131. St. ? 
směvem dívka. I aneb po šesté hodině večer ví 

'Vždyť mohla jstfc iriičitiljiný den v č. 3450 vých. 52.1 PRODÁ SE řeznický obchod, 
celý zámek i naše životy!" lul. nahoře. 6-171 kde je tržba pouze za hotově. 

'K tomu musím podotknou-l I : loá se levně následkem odjez-
ti, miss Juniorova, že stodola| ldu d° Evropy. Zavolejte tele-
jest zcela o samotě a že ne
vál ani nejslabší větřiček."' . . f  __ , ,, , 

"Avšak — slečno Zino, jak RYCHLE a lacino musí býti PRODÁ SE zachovala lednic-
mohla jste něco takového' uči-lprodán dům v pěkném okolípa, dosti prostorná za levnoú. 
niti samotna? Což jste se ne- " Daisy ave. a Fulton Rd. Má cenu. Hlaste se u St. Vaněk, 
bála?" 1*1 pokoje a 3 ložnice s koupel-J°^^5 Broadway, ft>h Pershing 

'O, tiil* jaefri se, nahoře, sklep po celými Ave. 6-16 
ořova — velmi jsem se bála;|c*omem» vytápění horkou v°-|pRODÁ SE nábytek, dining 
měla jsem strach, jestli mnel^ou, pěkný velký lot, 2 Sfa'li'oom set, desk, overstuffed 
nikdo nepotká, aby nepřeka-|r{*^e a bude brzo k nastěhová-lparjor gej. a jjn0# Hlaste se v 
zil můj plán; ba ani vás ne-l11*- Cena $6700, hotově $2000.5861 Cable ave. 6-16 

Uruiw-.nka ««/> Vinni n  11 - u ^ . .chtěla jsem potkati." Hlaste se hned u Mr. Kulík V1* j  
Hrabtnk^ w vschopilfl a leho domu nic nevídej a o ni- t<Nu __ kdybyste mne by. 3435 záp. 26, ul. TeL Lincoln PRODÁ SE mlékarsky obchod 

sla do Vasiln„r.d pokoje, pojčem neměl ani tušení!" I. . , , . , lr,008 6-18lna západní straně; musí být 
minuté se vrátila s ohněm v "Avšak - ten oheň? 1 r\1 " prodán z rodinných důvodu, 

racích a plna hněvu. Inevznikl přfece náhodou!" I zvědavé ng icaa alpj^Qjj^ ^ měsí«ú starál^obré místo pro Čecha neb 
"Kde jest má peť!" ttealal "Já jsert «r  zapálila swma.l „ " ' dél , , B 1923 Ford Touring kára řa Slováka. Dům je o 5 pokoji 
hlasem přísným a promka-|abych mohla pomoci sÉstřeni-|(a feych vás  vzaJa  ̂  ruku má |$225. — Láce, 1924 Ford Tou- dvojitá garáž, dva trucky ai 

drahá miss Juniorova, a byla r i»8 kára- Jako nova' 50 ex- ™dmo mlákař3ké zařízení, 
bych běžela g vámi, neboť «na $340. Obě auta mo- Cena $3500 Tento majeteK se 
mite dobře utíkati jako já koupití na splátky. K do-|vymén, za dum, jedno neb 2-

kutečná slza n-IZepaMé dMtává přumm d&tkulžívání. Hlaste se v č. 138291 
6_lgl PRODÁ SE stůl do jídelny se 

j a k " n i u o o ko'o o j a 1 a UtU ;W|ce nepokojnou, spala naproti|_- ^6 židlemi koberce a jiné. Hla-
v a hraoenciňú mysl. Itomu Zina jako v raji. jeji|PROWAJME SE byt v c. 1271b| s te se po 6. hodině večer v c. 

-hlín rar mne odnustit'"!matka Přec nemůže se # liun rac mne o p s i x .  i věčně ř í t i l a  t n  Hnhřp |cich, koupelna, garaz, fernesl 
pravna, "nemela jsem žádný devátí vecne cítila to dobr®, » zařízení Hlas e se u V UNION HEIGHTS nový do-

— a její bratr neměl se ceho|a J1"6 zanzeni. niasie se ui d 

> I báti * hraběnka si na něho anilmaJ i te^e v  5301 Fleet ave.|mek 0  ® světnicích s koupel-
Kdyz pr^ překvapeni M-l ' hraběnka si na neho anil fi.ifilnou, vše na prvním poschodí, 

posadila se hraběnka a |nevzP°mné a. Nevinní nemu-| ; Itvrdé podlahy a finiš, china 

6-17 

nulo, 

PRONAJME SE pěkný «| 
splátka, ostatní jako nájem. 
Cena $6900. — Maple Heights' 

i A A 'fin Tut i i bylo zachráněno! Mama byla|°^ lek" a P0(*obně. Nalézá se| 
uslzena se odvratila. Tyto sl-l ««u&nó /„wi lna Broadway proti M. E. ko-l 

nzy své matky nemohla a nedaleko vých. 55. ul. M
V°^RNÍ «»h«ový dum, přá-

a takhle alespoň hn&W: její bt-
zy pomine, 

"O, slečno Zino, slečno Zi-Fc 

Podívejte se na toto místo v vě dohotovený, o 6 pokojích 

5245 Broadway, jistě 
vám zalíbí. 6-16 

ge |dole a o 6 pokojích nahoře, vý 
hřevní pec, china cabinet, 

' Hi-tr 

a jak stěna. 
"Slečna Vasilisa — 

i kala se komorná. 
"Nu, co jest?" zvolala hra 

énka. 
" není v pokoji!" 
Pokojem zazněl jednohla-

ný výkřiku-

dla v největší hněv. 
"ŤVOji spoluvinnú i!w řvola-| 

la hraběnka rozčileně. 
"Neměla jsem žádných — 

|já sama jsem to učinila!" 
Ty sama? Nemožno!" 
'Ano, mama!! Nikdo z ce 

«vm* lei k jistému útěku!" 
Nikdo neodpověděli Hrobo-I "Ty? ty?" opětovala hraběn 

é ticho zavládlo v pokoji. jka s hrůzou. "Ty jsi žhářkou? 
"Prohledejte dům i zahra-|Ty nešťastnice! — Má dcera 

(iu — nemůže býti daleko!"l— žhářkou! Ty nejsi více 
Služebnictvo se rázem roz-jmou dcerou -#«* neznám tě!'* 

bčhlo. . I Zina byla bledá jako zeď. 
"Avšak, vždyť chtěl*41 o-| "Vím, že dopustila jsem se 

dejíti, byla by přece musila]zločinu. — Avšak — sestřen-
i 

p. Stefaníka, Hemlock B519. 
6-16 

a bvlv bychom oheň aak>žilv|P t a n í  dnes odpoledne i večerhodinný, po případě se vezme 
,polu» - Iu Jam. Vrzák, u The Cataractllot co splátka. Hlaste se v č. 

Angliřanka ustou- Motor Sales Co., 8815 Broad-|»240 W. 54 St. Zavolejte tel. 
pila zpět. way, blíže Miles ave. aneb v 

Véru nevím, jestli zěrtuie-l °^rdií Horner ave 
I fi 1 til v if i ti,H vi .i * i vi.it Jak mám si vaše slova! , D"AP |PRODÁ SE auto, Touring cár, ni tuay: pravila nraiienkalka moje byla tak nesťastnaj .... .... ,,, ,. _ . I— I , , , . . 

i podívala se na přítomné. |/e jí očel ávala jistá smrť vykladat1' déla tlumené An" PRODÁ neb VYMĚNÍ SE far- Continental motor o 4 cylin 
Světnice, v níž jsou komor- Zd* není teď lépe, že jest ocl- l' l i íanka a  odebrala se na lo- ma „ (i2 akrech, dobrá půda, drech, 1921, mnoho extras, 

ne, má taky vchod," prohodil tud vzdálena iiva, než aby by-Pe" "M-Vslím však> sleí'n0- ze |l l mil za Rocky River, dláž-|bumpers a vše v dobrem stavu, 
eden hlas. I la blísko 

Tak jest," pravila hraběn-lku?" , 
ka, "Všecky komorné ikaedl Při těeh slovčeh hrdým roz-l "Ne' ne ma dra á  ^"1 pramenitá voda, dvě velké báp'mií ul. 6-16 
sem!" Imachem ruky ukázala k 

Plačící hlouček: vešel do po-l nu. 
k°ie. I r "Avšak 

mrtva "v"rylmí-|neměla j s te  přece Úmysl  zaÍ(k>ná ulice, dům o 7 místnos-l^á se za $250. Hlaste se v ho-
fložiti oheň také jinde?" Itech, voda uvnitř, cisterna a|l<rně č. 4837 Broadway, roh 

I pramenitá voda, dvě velké 
ok-|!f'^nt' té. asp0f B'[co"|1'® a ostatní budovy. Je tamlp^uXsE mléklřský obchod 

liv," odpověděla Zenaida plnal80 ovocných stromů, 6 akrů le|v ž  1568 výcha_ 49, ul._ bi íže 

víš-li pak 1^1 ias,kavosti. Isa a živý potok. Farma je 
"Kdo' byl v předsíni, kdyžl spácl.alá /.loíin, který 'před Guvernairtka jněla- této.BM'i seta a vším potřebným nářa-|$200 Je  pfi  něm byt  0  8  po. 

má neť odešla?" tázala se hra|zákoriem iest trestuhodným!Pe-ice
v 

e^ne 
r  Idím opatřena. Hlaste se v č-|i íojích, garáž a nájem poměr-

Příst, den byl smutný; hfe-h0218 Anderson Ave., z vých. né levný. Bližší  vvsvětleni  p0 

tv dest snesl se nad krajinoul 103. ul. a Union ave. nahoře |dá ^ též v  č  

a zahalil celou přírodu v tma-l Agenti se vylučují. 6-17 

iest trestuhodným'1 

bénka klidným hlasem, v němž!Tys hanbou poskvrnila násl 
bylo však znáti tajný hněv. Idum! — T/s potupila svoul 

Němé chvění bylo ojediné-lmatku!" pravila hraběnka, 
lou odpovědí všech. I "Nikdy neměla jsepi tako-

Vy jste ze síně odečly!" polvého úmyslu, mama." 
kračovala hraběnka. "Budetel "Tys vydala 
tedy potrestány, jak toho za-l měch!" 
sluhujete! Jděte!" ^ "Kdybych byla chtěla' ffíát-l 

Všechny draly se opět kulku svou vydati v posměch,! 
dveíím a tichý pláč zazníval] byla bych mlčela a nechala tě| 
z předsíně. 

Po chvíli vrátil 

vy závoj. 
Angličanka byla mrzuta 

ave. 
6000 Central 

6-24 

I PRODÁM neb VYMĚNÍM loUlNGEft" SlČf SřtSOJĚ. .$ ho-

mne v po 
rozvažovala, zdali by radě.ii|akrovo" , f8.rmu,„za h™^cfmi to- ě a $3 měsíční splátky. Hla-
neměla opustiti tento nebez-|mésta yr ia' U,lce dlazděnaj se u joa ^ Líbal, 4S13 
peéný dům, kde déjí se věci|dům ie  ° 7 mhtn08tech » JsoulClark ave. Tel. Lincoln 5292. 

v domněnce, že Vasilisa jest 

skoro nepochopitelné. 
Avšak ani Zina nebyla ten-| 

tokráte tak dobré nálady ja-

6-2 

se 
'Nuže?1 

«nrír,.n Lwř.-. _ , _ i , , . . ko jindy; cítila, že mezi ni al v spiavce.lmitva, pak Zasluhovala bych| . , ^llučun - i " i matkou musí nezbytne nastatiP 

tam všechny pot/ebné budovy. 
1 Ovocná záhrada, cena levná.I 
Hlaste se v č. 10218 Ander-K^^^A SE: $50 Overland 
son ave., nahoře. .Agenti se vyl^our'nS 1919. dosti zachova-

tázala se hraben-l trest! Avšak nemohla jsem 
ka, Jež počala se rozčilovati.l viděti svou matku plakati!" 

Hledali jsrpe všude, Osví-I Zenaidin hlas udusil se vzly-
cenosti, a pátrá ae posud; ni-l kotem a ubohá dívka Chtěla 
kde nebyla však nalezena. Nyl.sě vrhnouti matce své v ná-
ní zbývalo by jeSté " do-lručí. Hrabcríka, ačkoliv tímto 

ya^av^* Ivýbuchem citu své dcery byla 
Nu, tak tekly mluv, hlu-lvelice^ p(»hnirta, považovala 

páku, co by jeétě zbývalo?" Ipřece pod vvoji důstojnost, dá 
"Prohlédnoati rybník, Osví-lti se náhle obměkčiti. 

cenosti!" zašeptal sluh^. I "Dobře 
^Rybník! — —" Iodstrčila svou dceru; 

Ach, paní hraběnko fttím-Jsi o tom promluvíme." 
jasinová, vy jste nepamatova-l Pak 

6-i7|lý, dále $3000 za dům na dláž 
-Iděné cesté, dobré spojení s 

rozkol a čekati na ten oka-|PRODÁ SE stůl do knihovny|Broacjway a  vých. 55. ul., leli'. 
nfik bylo jí věčností. 

Pokračování 

D R O B N É  
O Z N Á M K Y  

PŘIJME SE 

jza $10, set do jídelny za $50,1 ké aptátky. Hlaste se u J. 
plynová kamna $12, šicí strojUťastný, 5108 Fleet *ré., roh 

I,$10, lednička $10, prádelníkl52. ul. 6-17 
|$12, pohovka, koberce, poste-l 
le a jiné potřeby do d o m á c n o s l^OUPÍ SE farma as o 5 ak-
ti z oboru nábytku v č. 4313liec^ P° případě i více za ho-
Clark ave. 6-2ll tov®» as ^ 0Í^ Clevelandu* 

Agenti se vylučují. Hlaste sf 
PRODÁ SE farma o 40 ak-|v ^ 3321 e. 121 St. 6-lf 

obře:- pravila a zyflfaa PR,JME SE"pán na byt beze ie<;h aaeb,se  ̂  za jedno 
SVAfl Hrtíril • virrji I .... rlnm tmu nlnruil • a^C* zítra Stravy, vše zařízeno, zvláštní rodinn^ dům' který má plnou 

levně 
) tom promluvíme." IvnCrtn' kamna" Hlo |<-'enu as $6500. Farma 011a je|v,a ul. o 6 světnft 
"»k obra.il. se k čeledí: I f, JT^2% ví. h 49 Ll1v »tejné ceně. Je tam 5 krav, dch. koupelna, dubové pod; 
'Ať přestane se hledati." | l  ' ' 1S17I3 koně, 200 kusu drůbeže, ru-ra.^v a moderní zařízeni 

nový důré 
6 světnic 

s-in . ,, 
-Izne naradi a naleza se na biižší sdélí majitel v č. 3421 

la na rybník! Vy jste nepama-| 
tovala na to, že vaše neť dlou-l A. obrátivši áe k Zině, děla :L 
hé své umírání může proměnil "A s kým utekla?" : IV č. 5314 ČLARk Ave. u ká-lhlavní cestě, 6 mil za Chag-|yých. 103-u-1. 
tS kratkou-" | Služebnictvo již bylo n*'0d-|ry přijmou se dva páni do lož-|rjn Falls, dobrá půda. MámlpRODÁ SE. dvonrodinný dfiil 

Záchvěv strachu a zdéš^iílchoduf, avšak ze zvědavosti za-jiiice s kuchyňkou pro každé-|tóž vícero farem různých ve-|o 5 pokojích dole r to samé 
projel jako elektrický prořidl stavili se všichni, aby slyšelilho. Byt je nové papírován al likostí na výměnu od 2 akrůjnahoře. 2 koupelny, 2 fernesy^ 
celou společností ; několik krátí odpověď Zininu. Iplyn k vaření zaveden. Nájeml nahoru. Bližší sdělí Boh. šá-l elektrika, vše zařízeno. Vei 

ych slov, jež přítomní nebvlil "Se svou matkou," odpos-ě-l$8.00 měsíčně, pro samotnéholcha, 49 Fenkell Rd. u koncelme se po případě druhý mdrtjl 
s to u ta jiti, sjelo s jejich jtů.ldéla Zina s živostí. Ipána $5. Hlaste se v č. 3337|Miles Ave. Chagrin Falls, stopl gage. Hlaste se v č. 3665 výcl 

Ubohá dívka'" I Slova la účir.kovfclft na fctaJzáp. 46. al. 6-lG|4X. ^ . 6-2M131. ul. hma TTninn irárv 


