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Otázkou však bylo: Miloval
stejne opravdove a vroucne i
paní Beauly-ovou prede mnou?
Získala ona neb já první jeho
lásku? On mi nejednou vy-

prável, že se jen domníval, že
miluje prede dnem, v kterýž
j:me se setkali. Verila jsem
mu tehdy. Predsevzala jsem
si. že mu ješte budu veriti. Ve-
rila jsem mu. Nenávidela jsem
však paní Beauly-ovou!

Pokud se týce trapného doj-

mu zpusobeného v soudní síni
ctením psaní a výnatku z Den-
níku, zdálo se, že dojem ten již
nemuže býti zvýšen. Nicméne
však prece jen byl znacne zvý-
šen. “Jinými slovy: výpoved
posledního pritežujícího sved-
ka ucinila listy a Denník ješte
osudnejšími pro obžalované-
ho. Vilém Enzil, druhý zahrad-
ník na Gleninchu byl vzat pod
prísahou i vypovídal následov-
ne: “V den 20.ríjna o 11. hodi-
ne dopoledne byl jsem poslán
po práci své do krovin na stra-
ne nejbližší k zahrade zvané
Dutch Garden. V této zahra-
de byl zrízen letohrádek, je-
rož zadní cást hranicila s kro-
vinami. Den byl neobycejne
krásný a teplý pro tu dobu
rocní.

“Übíraje se po své práci, mi-
nul jsem zadní cást letohrád-
ku. Slyšel jsem uvnitr hlasy
hlas muže a hlas dámy. Hlas
dámy byl mi cizým. V hlasu
poznal jsem hlas mého pána ;

Zeme v krovinách byla mekká
a má zvedavost byla vzbuzena.
Pristoupil jsem k zadní cásti
letohrádku aniž bych byl bý-
val slyšán i naslouchal jsem
tomu co se delo uvnitr.

“První slova, jichž jsem mo-
hl rozeznati, byla pronešena
pánovým hlasem. Pravil:
“Kdybych byl mohl predzví-
dati, že budeš jednoho dne
svobodnou, jak štastným mohl
bych býti mužem!” Hlas dá-
my odpovídal: “Tiše, nesmíš
takto mluviti.” Pán muj pak
pravil: “Musím mluviti o tom,
co mi leží na mysli: leží mi stá-
le jen na mysli, že jsem ztratil
Tebe!” Na chvíli umlknul a
pak pravil náhle: “Prokaž mi
jednu laskavost, muj andelí!
Slib mi, že se více neprovdáš!”
Hlas dámy na to odpovedel do-
sti zostra: “Co tím míníš?”
lán muj pravil: “Nepreji nic
zlého neštastnému tomu stvo-
rení, jež jest bremenem mého
života; predpokládejme však
—” “Nepredpokládejme nice-
ko,” dala dáma v odpoved,
“vratme se do domu.”

“Predešla jej do zahrady
a obrátila se, kývajíc mému
pánovi, aby jí následoval. V
tomto postavení dobre jsem vi-
del její oblicej a poznal jsem
ovdovelou dámu, kteráž mi by-
la návštevou v dome. První
zahradník mi ji ukázal, když
prijela a narídil mi, abych jí
neprekážel, kdybych ji videl
trhati kvetiny. Zahrady na
Cleninchu byly v jisté dny prí-
stupny obecenstvu i cinili jsme
pokud se týce kvetin ovšem ro-
zdílu mezi cizinci a mezi hosty
domácími. Jsem úplne jist po-
kud se týce osobnosti,s kterouž
pán muj rozmlouval. Paní
Beauly-ová byla spanilá osoba
i nebylo možno mýliti se v její
osobnosti. Ona a muj pán od-
cházeli spolu po ceste k domu
vedoucí. Neslyšel jsem niceho
více z jejich hovoru.”

Svedek ten byl podroben o-
strému krížovému výslechu
vzhledem ku správnosti roz-
mluvy v letohrádku a jeho
schopnosti ztotožnití obe osob-
nosti. V nekterých menších
bodech bylo svedectví jeho o-
rlabeno. Pevne však ujištoval,
že dokonale si pamatuje po-
slední slova pronešená mezi
jeho pánem a paní Beauly-
ovou, i popsal dámu zpusobem
takovým, že nebylo pochybno-
sti o tom, že ji ztotožnil.

Tím zodpovídání tretí otáz-
ky soudem vyvolané otázky
o pohnutce obžalovaného ku o-
'trávení manželky dospelo
svého konce. Theorie obžaloby
byla nyní dokoncena. Nejuprí-
mnejší prátelé obžalovaného
nalézající se v soudní síni, mu-
seli doznati, že dukazy predlo-
žené jasne a dusledne svedcily
proti nemu. Zdálo se, že on
sám toho pocituje. Když po
skoncení soudního jednání o
tretím dnu odcházel, byl tak
sklícen i vysílen, že se musel
opírati o ráme riditele veznice.

19.
Svedectví pro obhajobu.

Pocit úcasti a zájmu v soudu
byl znacne zvýšen ve ctvrtý
den jednání soudního. Svedci
pro obhajobu meli nyní býti
slyšán i a první mezi nimi byla
matka obžalovaného. Odhr-
nuvši si závoj prvé než skláda-
la prísahu, pohledla na svého
syna. On propukl v plác. Vtu
chvíli soucit, venovaný matce,
všeobecne venován i neštast-
nému jejímu synu.

Vyslýchána jsouc dekanem
fakulty, paní Macallanová od-
povídala s pozoruhodnou du-
stojností a sebeopanováním.

Byvši dotazována po jistých
soukromných rozmluvách me-
zi ní a zesnulou její snachou,
prohlásila, že paní Macallono-
vá mladší velice byla nedutkli-
vou pokud se jednalo o její o-
sobní vzezrení. Byla vrele od-
dána svému manželi; jedinou
velkou starostí jejího života
bylo jak by se mohla státi co
nejvíce úhlednou k vuli nemu.
Nedokonalosti jejího osobního
zjevu —a zvlášte nedokonalo-
sti její pleti byly jí predme-
tem nejtrpcí lítosti. Svedkyne
slyšela ji nejednou ríci (kdy-
koliv mluvila o své pleti), že
není žádného nebezpecí, jehož
by se neodvážila a žádné bole-
sti, jíž by vytrpeti nechtela,
jen kdyby mohla plet svou
zlepšiti. “Muži”, (ríkávala),
“všichni se chytají na zevnej-
šek; manžel muj treba by mne
více miloval, kdybych mela
lepší plet.”

Byvši tak tázána, zda-li na
vynatky ze synova Denníku se
lze spolehati jako na dukaz
to jest, zda-li spravedlive tlu-
mocí zvláštnustky jeho pova-
hy a jeho skutecné smýšlení a
pocity vuci manželce, paní
Macallanová to co nejrozhod-
neji a nej prosteji poprela.

“Vynatky z Denníku mého
syna jsou urážkou jeho charak
teru”, pravila. “A nejsou u-
rážkou menší proto, že jsou
psány jím samým. Mluvíc o
nem ze zkušenosti materské,
vím, že musil psáti odstavce ty
ve chvílích neovládatelné sklí-
cenosti a zoufalosti. Žádný
spravedlivý clovek nebude sou-
diti muže na základe prená-
hlených slov, jež mu mohou
vyklouznouti ve chvílích trud-
nomyslnosti a bedy. Má syn
muj býti odsouzen proto, že
napsal své prenáhlená slova
místo co by je byl mel pronés-
ti? Jeho péro bylo v tomto
prípade jeho nej úhlavnejším
neprítelem ono jej predvá-
dí v jeho nejhorší nálade. Ne-
byl štastným ve svém manžel-
ství —to pripouštím. Soucas-
ne však musím ríci, že byl bez-
výminecne ohleduplným ku
své manželce. Bylo mi neob-
mezene duverováno od obou;
videla jsem oba v nejsoukrom-
nejších jejich chvílích. Oproti
všemu tomu co, jak se zdá,
psala svým prátelum a dopiso-
vatelkám, prohlašuji, že muj
syn nikdy nezavdal své žene
spravedlivou prícinou k ujišto-
vání, že se k ní choval ukrutne
aneb jí zanedbával.”

Slova tato, pevne a jasne
pronešená, ucinila silný dojem
Státní žalobník nahlížeje
patrne, že každý pokus o sesla
bení tohoto dojmu s výsledkem
by se minul omezil se v krí-
žovém výslechu na dve vý-
znamné otázky.

“Mluvíc k vám o nedostat-
cích své pleti,” pravil, “zmíni-
la se vaše snacha jakýmkoliv
zpusobem o užívání otrušíku
jako prostredku proti temto
nedostatkum?”

Odpoved znela: “Nikoliv!”
Státní žalobník pokracoval:
“Odporucila jste vy sama

nekdy otrušík, aneb snad jste
se náhodou o nem zmínila v
prubehu zmínených soukrom-
ných vašich rozhovoru?”

Odpoved zase znela: “Ni-
kdy !”

Státní žalobník usednul.
Paní Macallonová starší od-
stoupila.

Novým zájem byl vzbuzen
predstoupením následující
svedkyne. Nebyl to nikdo jiný
než sama paní Beauly-ová.
Zpráva o soudu popisuje ji ja-
ko pozoruhodne krásnou oso-
bu. Byla skromná a pravou
dámou ve svém chování a dle
všech známek težce pocitova-
la nepríjemnost postavení, v
nemž se octnula.

První cást jejího svedectví
bylo skoro opakování svedec-
tví matkou obžalovaného —s
tím rozdílem, že zesnulá o-
pravdu se dotazovala paní
Beauly-ové na kosmetické pro-
stredky ku zlepšování pleti.
Paní Macallanová složila svou
poklonu krásné pleti svedkyne
i tázala se jí jakých umelých
prostredku používá, aby si ji
takto zachovala. Nepoužívajíc
žádných umelých prostredku
a nemajíc žádné známosti o
kosmetických prostredcích,pa-
ní Beauly-ová odmítla tuto o-
tázku, z cehož následovalo
chvilkové ochladnutí mezi o-
bema dámami.

Byvši dotazována po svém
pomeru k obžalovanému, paní
Beauly-ová rozhorlene popre-
la, že ona ani pan Macallan by
nekdy byli dali zesnulé paní
sebe menší záminku k žárlivo-
sti. Bylot paní Beauly-ové ne-
možno opustit škotsko, když
byla návštevou u sousedu své-
ho bratrance, aniž by i jeho
dum navštívila. Kdyby se by-
la jinak zachovala, byla by se
dopustila surové urážky a zav-
dala podnet k pomluvám. Ne-
popírala, že by se jí pan Ma-
callan obdivoval za dnu, kdy
oba byli svobodní. Však nedo-
šlo k dalším projevum tohoto
pocitu, když ona se provdala
za jiného muže a on pojal za
chot jinou ženu. Od té doby
styk jejich byl nevinným sty-
kem bratra se sestrou. Pan
Macallan jest gentleman; ve-
del, cím jest povinen své man-
želce i jí, paní Beauly-ové
nebyla by vstoupila do jeho
domu, kdyby ji zkušenost ne-
byla o tom presvedcila. Pokud
se týce svedectví zahradníkova
pomocníka, bylo málo lepší
než cirou smýšlenkou. Vetší
cást rozmluvy, o níž tvrdí že
ji vyslechnul, byla smýšlená. A
to co opravdu bylo receno (jak
svedek vypovídal) bylo receno
v žertu a ona tomu hned ucini-
la konec, jak sám svedek vy-
znal. Ostatne chování se pana
Macallana k jeho žene bylo
povždy laskavé a ohleduplné.
Vymýšlel stále nové prostred-
ky, aby zmírnil její bolesti
rheumatické, jež jí poutaly na
lužko, mluvil o ní nejednou
nýbrž mnohokráte slovy neju-
prímnejšího soucitu. Když ne-
mocná prikázala v den smrti
své svému manželi a svedkyni
aby pokoj její opustili, pan
Macallan potom se vyslovil k
svedkyni: “Musíme míti trpeli-
vost s její žárlivostí jestit
tak übohou a my víme, že toho
nezasluhujeme.” Takovým tr-
pelivým zpusobem podroboval
se výbuchum její rozmarivosti
od pocátku do konce.

Hlavní zájem v krížovém vý-
slechu paní Beauly-ové soustre
dil se v otázce, kteráž jí dána
naposled. Když jí byl pripome-
nul že pri skládání prísahy u-
dala, že se jmenuje “Helen
Beauly”, státní žalobník pra-
vil :

“List psaný obžalovanému a
podepsaný jmenem “Helena”
byl cten zde v soudu. Pohled-
nete prosím na list. Jste vy pi-
satelkou toho listu?”

Prvé než svedkyne mohla
odpovedeti, dekan fakulty pro
testoval proti této otázce. Soud
cové uznali oprávnenost námi-
tek a nepripustili otázku. Paní
Beauly-ová pak odstoupila. U-
slyševši zmínku o psaní a pri-
jímajíc je ve své ruce, svedky-
ne dala na jevo znacné rozcí-
lení. Tento projev docházel u
obecenstva rozdílného výkla-
du. Celkem však se soudilo,
že svedectví paní Beauly-ové
zvýšilo dojem vzbuzený matci-
ným svedectvím ve prospech
obžalovaného.

Následující svedkyne obe
dámy a obe spolužacky paní
Eustace Macallanové vzbu-
dily nový zájem v soudní síni.
Ony poskytly scházející clánek
ve svedectví obhajoby.

První z dám prohlásila, že
se zmínila o otrušíku jako pro-
stredku ku zdokonalení pleti v
rozmluve, již mela s paní Eu-
stace Macallanovou. Ona sa-
ma nikdy otrušíku nepoužíva-
la, ctla však o obyceji požívání
otrušíku mezi štýrským lidem
venkovským za úcelem dodá-
vání jasnosti barvy a privodení
povšechného vzezrení plnosti
a dobrého zdraví. Svedkyne
rozhodne prísahala, že mluvi-
la s nemocnou o této veci prá-

ve tak jak nyní udává v soudní
síni. Druhá svedkyne,kteráž by
la prítomna pri rozmluve prá-
ve zmínené, potvrzovala výpo-
ved svedkyne predcházející ve
všech podrobnostech a dodala,
že opatrila knihu pojednávají-
cí o užívání otrušíku štýrským
lidem venkovským a o výsled-
ku tohoto jednání, na výslov-
nou žádost paní Macallanové.
Knihu tu sama poslala poštou
paní Eustace Macallanové do
Gleninchu.

V tomto jinak závažném
svedectví nalézal se pouze je-
den slabý bod. Výslechem krí-
žovým nan ukázáno.

Obe dámy byly dotazovány,
zda-li se jim paní Eustace Ma-
callanová bud prímo bud ne-
prímo vyslovila, že zamýšlí o-
patriti si otrušík za tím úce-
lem, aby zdokonalila svou plet.

V obou prípadech dána na nej-
duležitejší tuto otázku odpo-
ved: “Nikoliv.” Paní Eustace
Macallanová slyšela o pro-
stredku a obdržela knihu. A-
však o svých vlastních záme-
rech pro budoucnost neprone-
sla se jediným slovem. Prosila
obe dámy, aby pokládaly roz-
mluvu za zcela soukromnou
a tím vše skoncilo.

Nebylo zapotrebí oka práv-
níkova ku postrehnutí osudné-
ho nedostatku, jenž nyní odha-
len ve sv.edectví predloženém
pro obhajobu. Každý rozumný
clovek mohl videti, že vyhlíd-
ka obžalovaného na cestné pro
puštení závisela od toho, aby
byl jed vystopován až k držení
jeho ženy aneb aby alespon
byl dokázán výslovný její ú-
mysl jedu si opatriti. V kaž-
dém z obou techto prípadu do-
stávalo by se prohlášení nevin-
ny, jež obžalovaný ucinil pod-
pory dotvrzujícího svedectví,
jež, byt by si bylo sebe neprí-
mejší, žádný pocestný a uve-
domelý muž by neodmítal.
Dojde ješte na takové svedec-
tví! Nebyl obhájce ješte ho-
tov se všemi svými prostred-
ky? Mackající se obecenstvo
sotva dýchati se odvažujíc,vyc-
kávalo objevení se následují-
cího svedka. Mezi jistými, o-
bycejne dobre zpravenými o-
sobami šepotalo se, že soud ny-
ní uvidí a uslyší starého príte-
le obžalovaného muže —v pru
behu soudu již casto zmínené-
ho “pana Dextera.”

Po krátkém odkladu nastalo
náhlé hnutí mezi obecenstvem,
provázené potlacenými výkri-
ky zvedavosti a prekvapení. V
nejbližším okamžiku soudní vy
volávac predvolal nového
svedka neobycejným jmenem:

“Miserrimus Dexter!”
20.

Konec soudu.

ŠTAJF PRST.
Cherchez la femme hle

dej ženu, ríká Francouz vždy,
když se neco semele, nebot
jako príslušník jednoho z nej-
vzdelanejších národu má a mu
sí mít už nejaké zkušenosti.
To ovšem neznamená, že kaž-
dá žena na svete by musela
mít certa v tele, nebot jest
mnoho žen, o kterých lze tvr-
diti, že jsou to andelé mezi ná-
mi, kterí kuchtíce dobrou pa-
nadajskou omácku s hovezím,
prispívají k tomu, že bricha
mužu, bobtnajíce, dostávají
mozoly. To by bylo jaksi úvo-
dem k pochmurné historii, ve
které hrály podradnou úlohu
dve ženy a stoupivše konecne
ze scény, nechaly dohrát úlo-
hu dvema mužum. Ti dva mu-
ži sehráli tu úlohu tak doko-
nale, že jeden z nich, jménem
Rupert, domkár z Príluk sedl
na lavici obžalovaných, a ten
druhý cinoherec, Jan, ukazuje
soudu, jak má od té doby uka-
zovácek na levé ruce štajf. Z
toho štajf prstu má radost stát-
ní zástupce dr. Mucek, pone-
vadž vidí, že žaloba pro težké
üblížení nebyla klepána na-
darmo. Tak si nechte vyklá-
dat jak se ta historie o štajf
prstu odehrála. Jan má man-
želku, Rupert taky. Dve man-
želky si co chvíli pucovaly ža-
loudky jmény nepeknými a po-
tom behaly za svými muži, po-
nevadž obe cítily jakési poní-
žení. Na to jsou tady muži, aby
takové ponížení povýšili. Tak
si milý pan Rupert chytil Jana
za vohryzek a trepal jím fest,
zatím co Jan ukoristil nekde
cihlu a tukal roztomile do leb-
ky pana Ruperta. Když usly-
šel Rupertuv syn Alexander,
jak to duní v hlave jeho rod-
ného otce, rychle mu prispe-
chal na pomoc a nastal nepo-
mer. 1:2, ze kterého se Jan
snažil vybrednout hrdinsky,
ale skoncil truchlive. Sice Ru-
perta i jeho syna Alexandra
zmastil kusem dreva dokonale
sám toho však vzhledem k vet-
šímu poctu neprátelských ruk
vyfasoval mnohem více. Pri
bilanci, jež potom byla na o-
bou stranách po skoncení, rvác
ky sestavována, zjistil Jan, že
nemuže hejbat ukazováckem
na ruce, kterou mu Rupert ne-
kolikrát pošmajchloval trys-
kou od fajfky. Bežel k dokto-
rovi, který mu vystavil vysved-
cení, že má malícek vymknu-
tý, a potom se doma lécil oc-
tantem hlinitým s takovým
zdarem že mu zustal prst štajf
Rupert nepoprel, že Jana ma-
stil se svým synem a že Jan
mastil je, no že se mastili vzá-
jemne pro ty nadávky svých
žen. Ale nepamatuje se, že

Vyvolání nového svedka
vzbudilo výbuch smíchu v obe-
censtvu cástecne nepochyb-
ne pro podivné jméno,kterýmž
byl vyvolán a cástecne bezdec-
nou touhou všech velkých shro
máždení, když zájem jejich
jest bolestne rozcilen, nalézti
úlevy v první príležitosti k ve-
selosti, kteráž se práve naský-
tá. Prísné napomenutí se stra-
ny soudce zjednalo zase porá-
dek ezi obecenstvem. Predse-
dající soudce prohlásil, že dá
vykliditi soudní sín, pakliže
jednání ješte jednou bude pre-
rušeno.

Za ticha následujícího po
tomto prohlášení, objevil se
nový svedek.

Jeda na židli kolecky opa-
trené ulickou, kteráž mu skrze
dav byla proklestena, objevil
se tu podivný a prekvapení
budící tvor —v pravde pouze
polovina muže. Pokrývka, kte-
ráž byla prehozena pres pohy-
blivou židli, za jízdy skrze dav
spadla k zemi. Následkem té-
to ztráty odhaleny obecné zve-
davosti hlava, ruce a trup žijí-
cího lidského tvora, jenž však
nadobro postrádal nohou. Aby
toto zmrzacení bylo ucineno
nápadnejším a strašnejším ne-
štastná obet byla pokud se
týkalo obliceje a tela neo-
bycejne krásným a neobycejne
dobre utvoreným mužem. Jeho
dlouhý hedvábný vlas, lesklé
a krásné barvy kaštanové, splý
val pres ramena, jež byla do-
konalým vzorem síly a ušlech-
tilosti. Jeho oblicej záril ži-
vostí a uvedomelostí. Jeho vel-
ké, jasne modré oci a dlouhé
jemné bílé ruce podobaly se o-
cím a rukoum krásné ženy.
Byl by vyhlížel zženštilým ne-
býti mužných rozmeru jeho hr-
dla a hrudi, jimž ješte napo-
máhaly vlnící se vous a dlouhé
kníry jasnejší kaštanové barvy
než byla ona jeho vlasu. Nikdy
nebyly skvelá hlava a telo bez-
nadejneji odhozeny než v tom-
to prípade. Nikdy nedopusti-
la se príroda lehkovážnejšího
a ukrutnejšího omylu než u-
tvorením tohoto muže!

(Pokracování.)

Telefon, Wolfe 4016

August Pasek
Pohrobník a Balsamovac

2406 ASHLAND AVENUE
Otevreno ve dne i v noci.

“STEEL KING” GARAGES
Zarucené že se neprohnou.

Rámy a rohy jsou 2x2 palcech
veskrz ocelové. Postavím ja-
kékoliv velikosti. Cena dle do-
hodnutí. Splátka $6 mesícne.

Zhotovuje

P. J. G R O V E

1612 N. Wolfe Street

Telefon, Wolfe 4943

by byl Janovi tryskou vyvrá-
til malícek na ruce z korene.
Za to se však na tuto význam-
nou okolnost dobre pamatoval
Jana pod prísahou potvrdil,
že to byl Rupert, který ho try-
skou natrel pres ruku, když si
chránil hlavu pred ranami,
šest nedel nepodmíneného ža-
láre pana Ruperta neminulo.
Jan se štajf prstem, zastupo-
vaný dr. Lochmanem, bude po-
žadovat jenom na bolestném
5000 Kc. Potom ješte ušlý
výdelek, oj, to toho bude! Ru-
pert má malý domek a jak si-
tuace ukazuje, tak jen domek
na ten štajf prst pomalu prask-
ne. Nebude to snad tak hroz-
né v tom prípade, že civilní
soud pri posuzování celého
prípadu vezme v úvalu okol-
nost, že Jan se u lékare vubec
nelécil a že mohl býti podle
úsudku soudního znalce- léka-
re dra Kohouta zdráv do trí ne
del, kdyby byl býval odborne
ošetrován. U okresního soudu
v Hustopecích bude pokraco-
vání této remazury. Role se
zmení a Jan bude žalován, že
mastil Ruperta cihlou po lebce
a Rupertuv syn prisedne za to,
že Jana hladil po žebrech tak,
až mu na nich zustaly modri-
ny. Krásný vzhled je na ten
boží svet!

Krásný Tichý Malebný
Hrbitov

Nejsvétéjšího Vykupitele
BELAIR ROAD BALTIMORE, MD.

Né nejvetší, ale jeden nejlépe upravený a
hledený hrbitov vukol Baltimore.

Slušná památní Furstova Kaple a ostatní ú-
pravy hrobu a celého hrbitova ciní celkový krá-
sný vzhled hrbitovní.

Proc si nezajistit místo, dokud jsou loty k
vybrání a tím si vyhradit místo vašeho posled-
ního odpocinku.

Pri vybírání místa, obratte se na riditele na
hrbitove.

ÚRADOVNA HRBITOVA: MESTSKÁ ÚRADOVNA:
4430 Belair Road 1225 E. Eager St.

Hamilton 4036 Wolfe 6091

Pozvání!
ku prohlídce

2800 Block Ashland Avenue
FRANK NOVÁK a SYN

Vbrzku dohotoví pekné cihelné domy.
Domy tyto jsou dobre stavené a moderne vypravené a co
nejlepšího budou prodány za tu nejlevnejší cenu. Jich
úmysl byl postavit tyto domy co možná nejlevneji, což
se jim též podarilo a vybízí obecenstvo ku prohlédnutí.
Pak-li koupíte aneb né, jste pozváni ku prohlídce abyste
sami jejich podnik posoudili a dali svoje dobrozdání.

Tyto domy budou dohotoveny v šesti týdnech.
Prohlédnete si je, než koupíte jinde.

FRANK NOVÁK a SYN
Telefon, Hamilton 4550
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Telefon, Wolfe 8706

The Eastern Upholstery Company
Calounictví Nový nábytek Povlaky na nábytek
Plachty pred obchody Stínidla do oken Nábytek do
prijímacího pokoje.

2108 E. MONUMENT ULICE
naproti Marku.


