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PROTI NEŽÁZIVNPSn 

nechutenství a při' 
tělesné ochablostl 
užívejte v 

SEVEŘAN 
BALZOLT' 

Povšechný siljtel 
pro muže 1 ženy. 

Pomáhá přírodě tak, abyla-
ludek. játra i vnitřnosti posí
leny byly k pravidelné práci. 

Ctná SO a 88 emti , 

Žádejte jej v lékárně. 
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KAREL RŮŽIČKA 
plumbařský kontraktor 
47C9 LESTER AVE. 
2avádí vytápění horkou 

vodou a parou. * 
Veškeré práce z plumbařské-
ho oboru vyřizuji rychle a k 

úplné spokojenosti." 
Rozpočty na požádají. 

Tel. Broadway 3968. 

ilMfc* 

J .  R U M P L Í K  
po hrob nicky ústav 
a invalidní služba 

5335 DOLLOFF RD. 
Automobily ku vše» 

h í příležitostem. 
Tel. Union 881-W 

H R U B É H O  
KONSERVATOŘ HUDBY 

A DRAMATICKÉHO 
á UMĚNI. 
pyučuje hře na všecky hudeb 
ft ní nástroje. t 
Jí ej lepší ústav pro vyučovaní 

-V zpěvu. 
' Ozdobné tance pro dítky 

v sobotu odpoledne. 
FRANK HRUBÝ, řiditel. 
Prodat, koupit neb vyměnit 

obstará pečlivě 

VČELA REALTY S 
INVESTMENT CQ. 

LOT 
FARMU nebo 
DÚM 

5733 BROADWAY 
Union 953 W Broad 890 
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LJ. SKLENIČKA 
český pravnuk 

^| a notář,* 
114-19 Enginners Bldg. 

Residence: 3683 E. 140th St. 
'Tel. Cherry 88 ' ' \ s 

R / Ifeís 

JLPS, J. VEVERA 
— nástupce — 

JAN VÉVERA A SYN 
jedno z nej starších a nejspole-
hlivčjsích pojištujících zastu 

pitelství v Clevelandě. 
VŠEOBECNÉ POJIŠŤOVÁNI 
.Veškeré pojistky vždy nejry 

chleji vypláceny. 
Úřad.: 614 National City Bldg 
Tel. Main 2973 Cent. 2019 
Residence: 3270 W. 41. ulice. 

Tel. Lincoln 2142 M. 

ÍTÉHOVÁNÍ NÁBYT 
? KU. PIAN 
a podobně, též na farmy, věnuje 
i bedlivou pozornost a vyřizuje 

• levně , 

F&ANK exm 
3642 vých. 131. ulice. 

!» 3?ei. Academy 32$-JV 
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J A N  C I M R U R A  
JIHOČESKÁ IDYLLA. 

Vypravuje JINDŘICH Š- BAAR 

"Nepral, ale bránil jsem blá 
nivou Anýžku a když mne za 
to chtěli bít, bránil jsem pak i 
sebe — však jsem chtél pro-
it selku, kdybych byl na poli, 

aby dala Anýžce moje koláče 
se šátkem — mám je tuhle 

svázané, slíbil jsem jí je a 
přijde si |)xq Bé," a odmlčel 
se. * '' . ' 

"Dnes b^Stmmtisil vyjíždět 
je sousedská a jako selský 

synek mohk bys jít se mnou," 
avrhoval Kovanda^' 
"Odbyl jsem si sVé," vážně 

dpověděl Cimbura a strojil 
koně — "pojedu orať\ 

Jak chceš," svolil sedlák a 
rátil se do světnice. 

ženof mám$.nejlepáího pa-
holka fÉ^VsI," řekl sedlák s 

hrdostí. 4 

"Že to konečně uznáš/' asa-
vyčitala mu tato. " 

"Přestál všecky zkoušky, ne 
ní podivín, ale je dobrák — 
irom té drahé duše koni Dob-
áku podoben povahou. — Je 
lidný, tichý, ale hluboký ja-

řeka; je ale také silný a 
prchlý jako řeka rozvodněná, 
dyž vidí křivdu a bezpráví — 
udeme si lio vážit a jakp své

ho chovat.'* 
Téhož dne Gdstěhovati Ciw-

burovo lože ze stáje do komo
ry, kde nyní s dětmi hospodá
řovými líhal. Všecky rodinné 
záležitosti před ním se proje-

návaly a on často i o radu 
byl tázán. ' 

Celá obec počala se ho vší
mat a hospodáři mluvili s ním 
jako se sobě rovným. Takové 
následky mělo Cimburovo, — 

bych tak řekl veřejné vystou 
pení. Nebyl to pouze mistrov
ský kus jeho síly, který tam 
ve vsi všichni obdivovali, ale 
byla to i šlechetná pohnutka 
tohoto činu a ostatní přednosti 
jeho povahy. 

I chasa — ba i Jirka s Bar 
tikem smířili se s ním, když vi 
děli, že Cimbura se nehněvá, 
nepyšní a vítězstvím svým se 
nehonosí a nevychloubá, ale 
že žije dál svým obvyklým způ 
obem jako dřív, že není pyš

ný, ale svérázný, usedlý, zkrát 
ka z jiného dřeva řezaný, než 
jsou oni všichni. 

O "památkách" chodil Cim
bura dál mezi ně, ale seděl v 
pokoji, nesmáli se mu, ba na
opak, své spory mu přednášeli 
a on je jako rychtář rovnal— 
krotil bouři, různice a hádky, 
.leho rozsudek byl vždycky 
právoplatný, nesnesl odporu a 
nebylo odvoláití. Každého ru 
šitele míru napomenul, a ne-
pomohlo-li to, vynesl jako dítě 
a postavil ho venku, před hos
podu, třeba za bílého dne 4 iia 
posměch mládeži. 

Troto šenkýř po každé si 
oddychl, když Cimbura zasedl 
za stolem. Věděl, dokud on je 
zde, veselí nebude rušeno 
chasa biti se nebude. 

"Cimburo, počkej ještě 
neodcházej," zdržoval ho čas 
to a loudíval Sliboval mu, že 
smí zdarma jíst a pít — jen 
aby zůstal — ale Cimbura be 
ze slova zaplatil a když sám 
chtél, odešel. * : 

"Silák Cimbur*" f«-*jtíkaU o 
něm s přídechem úcty a. obdi 
vu a on sám dobře věděl o své 
síle. Znal se dokonale a by 
jist, že síla vlévá se mu do ži 
a do svalů, jen když je toho 
nutně třeba a proto tak zva 
nými "siláckými kousky" vždy 
pohrdal a nedal se nikdy k to 
mů svésti, aby svojí silou zby 
tečně plýtval* aby se jí chlu 
bil, aby ji marně ukazoval. Na 
opak klidně, tiše žil, jako te 
nejnepatrnejší človíček — mě 
ký a dobrý jako dítě, pln sou 
citu a lásky ke všemu slabé 

% ttbohému. Dokud žlost 

antfbo svrchovaná nouze ho 
nezvedla, dokud nezmocnilo 
se ho zvláštní jakési rozčilení 

nikomu a ničemu nemohl u-
blížit. "Odlež, broučku, odlež, 
abych tě nezašláp — podívej 
se, jak mám velké nohy," ří
kal dobrácky sluníčku nebo 
tievlíku, hrabajícímu se přes 

cestu nékam za neznámým cí-
era a opatrně se mu vyhnul; 

ušetřil mravence i pavouka a 
ani mouchy jaTcživ nezabil — 
nanejvýš že ná její dotěrnost 
zahuboval: "pláchu tě — hlóu 
pá — a bude po tobě 1— odleť 
aději někam ke svým" — las

kavě a vlídně ji varoval. Dě
ti miloval nade všecky lidi a 

jejich společnosti trávil nejr 
aději svůj volný čas dlou

hé večery zimní a všechna ne
dělní odpoledne. Dovedl jim 

yprávěti roztodivné pohádky, 
čil jim daleké krajiny — ale 
vojně jim nikdy anebo jen 

tuze nerad vyprávěl. Vůbec 
na ta léta vojenská snažil se 
zapomenout — nikdy se jimi 
nechlubil a na jeho kabátě ni
kdo nikdy nespatřil vojenskou 

álečnou medaili. 
"Ta zabíjení lidí/ mělo by 

přestat a je hanba o tom mlu-
it," odbýval dotěrné tazate-
e, jako by se jednalo o tu nej 
étáí nemravnosti, za kterou se 
idé stydívajf. 

Raději dětem vyřezával a 
ymýšlel různé hračky. Učil je 

stavět drobpé mlýnky větrní i 
odní, stloukal s nimi špaččí 

budky, malinké vozíky, pluhy 
brány, před vánocemi lopotil 

se dlouho s Betlemem a pouze 
tehdy, když drobotina dětská 
stala se mu nevěrnou — když 
chvěl se vzduch na návsi 

i účesu — %te Cimbura se tak se drobí, hynou a mizl lá-
nerozhněval, jén dobrácky se ný^mění se v pololány, v čtvrt 
usmíval a poslouchal, jako by lány, v chalupy a konečně roz 
sé ho to v$bec netýkalo. Ne- parcelovány mizí jako pramen 
žertoval nikdy s dívkami — v |>ísku. 

když žert samy začály —Von Ale tenkrát stavovská pýcha 
ío nesplácel. " jbyla v jednotlivých rodech a 

"A proč nemáš k tomu svému rodu přinášeli souro-
ženskému pokblení?" optal se ženci tu nesmírnou oběť — a 
ío Kovanda jednou v důVěrné nežádali ani píď otcovské pů-
hvíli —"či ui snad jsi si vy- dy — spokojili se podílem — 

bral — tam doma u vás nebo někdy dost skrovným — šli na 
snad na vojně —" klepal ho- řěmeslo anebo i dó služby a 
podář na čeledínovo srdce, snažili se jiným způsobem po-

aby i po této stránce ho vy- čtivě ve světě někde zakotvit, 
zkoumal. "Staří vojáci——"sta-1 "Nedělitelnost statků" — 
ří hříšníci," dodal ještě a za- tento moderní dnes požadavek 
hrozil Cimburovi prstem.". — už tenkráte na Šumavě a 

Ach né, sedláčé, proto ne. na českém jihu dobře znalL 
Ale tak —;.*Proč se k nim mít,! "švarcenberk má víc a 
když ženit se nemohu. Tak le- nedělí," říkali naši sedláci a 

jen chtít některou pro chránili statek'tak jakoby to 
břich. Však přijde čas •— přij- byl opravdu nějaký knížecí 

—" kýval hlavou, "dobře "fideikomis". 
mi u vás vede, ale přece' Takové bylo sociální pozadí 

pacholčit u vás nebudu —• chci i Cimburovo. Věděl, že je po-
ospodařit na svérA." ~ jvinen svému rodu, aby doma 

Dá tobě tátíček griínt?" j— v Šemících neschudl, obě-
Nedá — dá ho nej mladší- |tovat se — a obětoval sě rád 

mu — my doptaném podíly a a oddaně. 
musíme se hledéti dostat as-' Nechápali všichni -••^vlá-
poň do chalupy." ště ne chasa «— tu vážnost a 

Kovanda souhlasně kývl hla zamiklost Cimburovu — on 
ou. Pochopil v té chvíli roz- také nikomu — vyjma hospo-
ážného čeledína, "šetří sám dáři — nerozkládal svoje tuž-

myslí na budoucnost," po- by a přání á tak sí zvykli na 
hválil ho v , duchu. něho hleděti j*ko na člověka 

Bylo tenkrát víc takových předčasně zralého, tuze used-
zjevů mezi chasou. Synové rol lého a vážného, kterému se víc 
níků chodívali sloužit, sedla- už nikdo neodvážil posmívat, 
čit k cizím, když jich doma Utvrzovala je v tom i nelí-
nebylo zapotřebí —: sloužili čená a upřímná Cimburova 
třeba mnoho let — trpělivě, zbožnost. Na statku každý ve-
oddaně, dokud neměli tolik, čer modlíval se s dětmi a se-
aby si pomohli k samostatné dlák vážně uvažoval, neměl-li 

ivnosti. Jakási hrdost ušlech- by nechat modliti se Cimburu 
tilá neopouštěla je ani ve slu- i u stolu. Ale pouze z obav, 

ebném postavení, do kterého že by si tím v očích ostatních 
šli častokráte dobrovolně. — členů rodinů a čeládky, jež v 
Obětovali se,, jen aby jejich létě bývala hojivá, zadal, sa-
grunt se doma nezmenšil. — ma sebe snížil, zhstalo při jí-
3nes jsou už i u nás jiné po- dle všecko při starém řádu. 

měry. Otec s lehkým srdcem4 Do kostela chodil Cimbura 
rozdělí svůj statek me^i děti. pravidelně každou neděli a v 
Kus pole dá věnem dveři, kus každém počasí. Nemohl-li do 
ouky anebo lesa synovi — a Futimi někdy,- šel do Písku, 

jarním slunéčku jejich křikem 
bral do ruky Cimbura na 

ten čas vzácnou věc t— noviny 
a knihy. Kovanda byl písmá 
<em. Bylo to u nich v rodu 
A tak u Kovandů přečetl Cim
bura po prvé souvisle celé pí
smo svaté, život Pána Ježíše 
životy svatých, kroniku české 
země a sáhl i po jiných kni-
iách. Hospodář mu nebránil 
naopak pověděl mu, kde je 
klíček od almárky s knihám 
uschován, aby se mohl Cimbu 
ra kdykoli k těm poklgdům 
dostati, 

O všem, co četl, Cimbura ú 
silovně přemýšlel, s hospodá 
řem o tom rozmlouval, vyptá 
val se, dal se poučovat, proná 
šel námitky, hájil své přesvěd 
cení a teprve jsa dokonale u 
svědčen a o lepším poučen, se 
ochotně vzdával mínění svéhci 
Tak prohluboval v sobě a pev 
né do paměti vrýval si vše, co 
četl. Přečetl mnoho spisů Hav 
líčkových — jeho "Národu 
noviny", "šotka" i "Kutnohor 
ské epištoly", s mnohými ne 
souhlasil, ale mnoho, přemno 
ho pro život si zapamatoval. 

Za žádnou práci na světě 
se nestyděl. Když v zimě 
sobotu selka vysypala na stu 
kupu peří, vysokou jako malý 
Boubín — Cimbura ochotně 
přisedl ke stolu. 

"Snad bys peří nedr 
křikl ho Kovanda 
babská práce." 

'Dejte mi mužskou a nebu 
du drát — ale zahálet je hřích 

' a proto když všecko po 
spravil, dříví uchystal, louče 
naštípal — vody navážil pro 
případ "božího ohně, usedl ke 
stolu a tuhými, krátkými prs 
ty svými trpělivě dral peříčko 
po peříčku. 

Ženské se mu smávaly, ba 
i zlobily a urážely ho někdy 
prostořekostí svou. Posmívaly 
se jeho ohromným botám, jé 
ho tlustým, chloupky bělavý 
mi svrchu hustě^ porostlým prs 
tftm, jeho starósvětakému £ro 
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cde bylo mňí několik. Na křes-
ranském cVičeh! nescházel ni

kdy. Chodíval záhy, v čas do 
kostela a tam pod kruchtou v 
kostele sv. Vavřince v Putimi 
tco. odlíval se z knížek, ale 
měl sťojé zamilované místeč-
rád — velice rád zpíval. Když 
přestali po mši nad ním musi-
círovat a rozhlaholilo se sta
robylým, gotickým "Kostelíkem 
'Hospodine pomiluj ný*' nebo 
'Svatý Václave" — neodolal 

Cimbíira, sklapl knížky a je
ho jadrný, sytý hlas jak vpa
dl, bylo znáti mezi všemi hla-

t Pokračování 

'RONAJME SE rohový átor. 
Hlaste se v č. 4639 Broadway. 

PRONAJMÉ SÉ pokoj pro je
dnoho n6b dva pány se stra-
vou neb bez. Koupelna k po
užití. Hlaste se v č. 3355 vých. 
65. ul. proti Hillman ul. 
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pečlivě VÍ s obslouží, chcete-li koupit 

V'- LODNÍ Lti^Y, 

poslat • 

fEKÍZE DO EVROP 
aneb sprostředkoyat < 

POJIŠTĚNI NA MAJETEK. 

V majetkovém oddělení k Vašim službám připra-
mpi jsou následující zluišení pozem-
f koví jednatelé: 

/. DO V BEK. ]. I. HRUBÝ, R KO-
HOUT, J. MLCKOVSKÝ. ANTON 
SI CHA, C. SPROSTÝ, J. SRNKA, 

a F. ŠTUKBAUER 
4> MEDLlN, F. MLCKOVSKÝ 

OZNÁMENÍ ÚMRTÍ. 
V sent přátelům a známým oznamujeme tfucj^pju 

zprávu, že zemřel náš milovaný manžel, otec a brat^ 

P. TOM. STRNAD 
ve čtvrtek 3. července v 9 hod. ráno v stáří 65 roků. Po
cházel / Ratonic, ^raj, čáslavský,y, £$diácli a dlel, v Ame
rice 62 roky. 

Náležel k Řádu Stanislav^ I. 12 Č. B, P. J. Po
hřeb drahého zesnulého bude konán v pondělí 7. července 
ve 2 hod. odpoledne z domu smutku č. 3073 záp. 48. uL 
na; hřbitově West P&rk a bude vypraven pobrobníkem p. 
Štěpánken$ Přátelé a známí jsou l^y f^ poljjr^u 
súčastnili. O tichou soustrast prosí, * V 

MARIE STRNAP, manželka; 
JOS. STRNAD, syn; GUSTINA OLDAK, dcera; 

BARBORA SVOBODA, séstrá á ostatní přátelé. 

PfiKNÉ •MIStO k pronajmqtí, 
lodicí se pro plumbaře, pro 

obchod železářský, natěrač
ský a nástěnným papírém. Hty 
ste se v č. 4595 P$arl ^d. 
^ ' - - - iJJJ 

> O Z O B !  P O Z O R !  
tíOIlhÁ PŘÍLEŽITOST 1 

rilODÁ SKř neb vymémi u neuil 
majetek moderní dan o t yoko-
|I6h ťk uprav, nk 13 yok.) m vie-
ml modern tynoi. ka rok. lota 
4SIJ/iiXl50} iplni" Mklep, mod. ilul-
land fernea," (kopky, umoAnné 
vykl. vody, velkA pňia, tTláitaf 
vchody, g;arái na 3 auta. ťrodft 
m 5 mHi. pokoji nahotě, Jei přl-
•Ul aAjma 9UO.OO Měn, mimo 
pčkaého kytu dole. Dvbrá pMleil-
toit pro toho; klo by be éhtěl vé-
nftvat ptonajlmirt pokoJA. Hlaite 
M u majitele v ř. 34X1 U. 03rd 
St., roh Heath, blíže (Jaon, —na 
dvon poun<\ 11 Bálek— Dftle dtu o 
9 pok. na 106. ul. m imiou. Zavo
lejte tel. BROADWAY 9189 1. 

D R O B N É  
O Z N Á M K Y  
PRONAJME SE 

PRONAJME SE dvourodinný 
dum se vším zařízením, každý 
byt o čtyřech pokojích a kou
pelna, pěkná zahrada, dobrá 
studniční voda, též jezerní, u-
ice dlážděpá. Hlaste se v č 

11113 Hulda ave. u Luna Par 
ku, zastávka ulice 110. 7-7 

OTÉTEÍ Za -příčinou nemoce 
prodá se drubežnická farma 

70 akrech, Í9 nail od Cleve-
andu, dům je o 8 pokojích, 

velká nová barn pro dobytek 
*yodou uvnitř, nový milk 

House, ~ uvnitř studená voda s 
pumpou k ochlazeni mléka. Je 
tam slepičník 60 stř. dlouhý a 
10' stř. široký, dost velkýl pro 
500 slepic, vedle je stejně vel
ká líheň g omítanými stěna
mi a stropem, spodek cemen
tový, tak se dovnitř dostane 
jen mravenec, na spodku jsou 
roury na horkou vodu a při 
poznání, mnohó-li se má držet 
páry, může se vylíhnout na
jednou 1D0Q kuřat. Mezi sle-
pičníkém a líhní je pumpa s 
dostatkem vody. Jsou tam dvě 
zahrady, jedna vedle slepični-
ků o dvou akrech, celá oplo-
těná, slepice vám nemohou z& 
nááét a nemusíté je ze zahra
dy vyhánět a se s nimi zlobit, 
že vám zahradu rozhrabou, 
jak se obyčejně na farmě dě
je. Farma se po případě vy
mění za městský majetek a ne 
chá se na ní letošní úroda, 
všechno nádobí, stroje, doby
tek á vše, co na farmě je, tře
ba též něco nábytku. Okolo 
farmy jezdí "bus", jízdné ob
náší 45c„ fařma je pouze 4 mi
nuty od dlažby May field Rd. 
Ěído by chtěl tuto farmu kou
pit neb za městský majetek vy 
měnit, nechť přijde si ji pro
hlédnout, shledá, jak je vše za 
řízeno a-že není třeba žád
ných oprav. Na dopisy nemí-
rrím odpovídat. Dům a barn 
jsou tak postaveny, že je vítr 
nemůže odnést. Kdo by si přál 
bližší vysvětlení, může tak u-
činit osobně u Mrs. Holšan, 
3666 vých. 104. uL z Union 
ave., Cleveland, O. 7-5 

PRONAJME SE pěkný byt 
buď ávěma pánům nb dvěma 
dámám. Koupelna a jiné zaří 
zení. Adresa'%é sdělí édm. 
t. listu. ' " 7-8 

PŘIJMOU SE jeden neb dva 
páni na byt se snídaní neb 
bez.* Hlaste se v č. 3312 vých. 
48. ul. ' 7-5 

PŘIJMOU SE dva páni na byt 
beze stravy. Hlaste se v čísle 
6162 Morton ave. proti vinár
ně. 7-8 

PRODÁ SE 
ZA PŘÍČINOU odjezdu vypro-
dám zánovní ořechový bed
room set, dubový nábytek do 
jídelny, pokladnu hodící se 
pro obchodníka, stojací lam
pu, zvláště objednanou a mno 
ho Jiných v^cú Hlaste se u 
Em. Slavíček, "12609 Corlett 
Ave. 7-

PRODA SE velmi levně piano 
piano bench, jnusic cabinet 
Hlaste se v č. 4106 vých. 131 
ul. blíže Miles ave. 7-8 

PfKNÝ BUNGALOW o 5 po 
kójích, vše na jedné podlaze 
č. 12700 Angelus ave. u vých 
131. ul., je hotový k nastěho 
vání. Přijďte si ho zítra v ne 
děli mezi 2. a 5. hod. odp. pro 
hlednouti. The Atlas Finance 
Co., Broadway a vých. 55." ul 
Ptejte še n$ Mr. J. Mlčkovský 

7-5 

PRODÁ SE moderní dům o 
světnicích s koupelnou v oko 
lí Union a vých. 116. ul. za 

|$6500. Je prázdný a hotový 
'^k nastěhování. Bližší sdělí ma

jitel v č. 5835 Cable uL Te 
Broadway 1027M. 7-8 

PRODÁ SE lacino Hoffman 
Pressing Machine, krejčovské 
nářadí, 9kusový tmavý dubo 
vý dining room set, a též lot 
ve West Parku. Hlaste se v č 
5223 Hamm 7-5 
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MUS( BYT vyprodán úplně no
vý nábytek a karpety ze čtyr 
pokojů, pouze 14 dni užívaný, 
z jistých příčin. Hlaste se v č. 
6214 Fleet ave. dole ve pře
du. " ? 

PRODÁ SE 1923 Ford Coupe 
v dobrém pořádku, za $85 ex-~\ 
tras, cena $350. — Ford Tour- ^ 
ing, 1923, v dobrém pořádku, 
cena $325, Ford, krytý Truck, 
cena $50. K doptání u Jam. 
Vrzák, u The Cataract Motor 
Sales Co., 8815 Broadway. O-
bydli 13310 Horner «fé. 

7-5 
PRODÁ SE jednorodiqný dům, 
vše moderně zařízeno, garáž, 
ulice dlážděná. Hlaste se v č. 
13802 Svec ave. 7-5 

KUPTE TENTO — $500 kou
pí domek o 4 světnicích, zá
chodě elektrické světlo, plyn, 
velké baně. Dobré místo pro 
malou rodinu, nepropaste tuto 
příležitost. Cena $2800. Bližší 
sdělí Nejedlík a Mikeš, Real
tors, 11015 Union ave. Tel. 
Broadway 2586. 7-5 

PRQDA SE set o-4 židlích a 
stůl do jídelny. Hlaste se v č. 
3943 vých. 42. ul. nahoře • 
'/artu u Washington parku. 

PRODÁ SE dvourodinný dům 
5 pokojích dole a to samé 

nahoře, 2 koupelny, 2 fernesy, 
elektrika, vše zaHzeno. Vez
me se po případě druhý mort
gage. Hlaste se v ě. 3665 vých. 
131. ul. blíže Union káry. 

PRODÁ SE davenport set' za 
$50, library table $12, dinning 
room set $60, kulatý stůl $10, 
šicí stroj $12, holrack $4, ply
nová kamna $15, lednička $Í5 
postel $2, crib $5,''prací stroj 
$2, dressers, karpety, židle a 
jiný nábytek. Hlaste se v č. 
4313 Clark ave. S. W. " 7-10 

PRODÁ SE pěkný stavební 
lot ná Beřiham ul. u samé 
vých. 131. ul., dá se levně. 
Hlasme se y : 13405 Bartlett 
Ave 
'' '%r?. V vV 

7-12 
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