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Úplni géšobp 
diamantů, hodinek, 
štříbrného náčiní, 

broušeného akta, aid. 
Ceng mírné. Veškeré 

eboii zaručeno. 
Praktické klenotník « 

hodinář. 
<t j 

5747 Broadway 
roh Cable Ave. 

ihytili mne na 
tedy dvacet a 

J«*Bf tmk» illufci * 
drnkal řriHW i inliHtJ. 

Conp uspokojí kaědého. 
Úhtdiifp ad 9 h. ráno do 9 wí Vo ěthdujen do ti /i. " poL 

K747 llruHdway. 

Kdo chce stavět neb 
^ přestavovat 

obrať se na mne 8 důvěrou. 
Provádím stavby přesně, 

levně a zaručeně. 
Mážete-li potfrebovati mých 
služeb, přijďte neb pište, co 
míníte stavět a pá Vás navští-
Jjjfe Nákresy a ?6zpoČty 

fcdarma. 

<J. K. Zahradníček 
5024 GLAZIER AVE. 

í 

Dům 
Lot > tj 

Farmu 
Obchoá 

^ Insurance 
^ Notářské pilet 

vám spolehlivě obstaraijl 

J. F. NEJEDLÍK 

&J.J. MIKEŠ 
(REALTORS) 

11015 Union Av. vedle Blvdu. 
Phoaei* Jfcll Broadway 2586 

O. S. Union 1261 R 

UR. 

R. R. ČABRADEK 
ČESKÝ ZUBNl LÉKAŘ 

úřadovnou 
4a Mltes roh vých* 114. ul. 

Hodiny: 
Od 9 do 12 hod. v poledne 

a od 1 do 9 hodin Večer. 
Dle potřeby v neděli ráno. 

H E R O L D S  
PHARMACY 

> proslulá 

teská lékárna 
Lékařským předpisům M 
věnuje ta ne j větší pozor

nost. Zkuste Heroldův 
tik proti nezáživnosti. 
. Léky zaručeny. 
8B06 BROADWAY 

proti Cable Ave. 
— Oba telefony. — 

K U B A  C O .  
POHROBNICKÝ A 
B ALS AMO V AČSKÝ 

ÚSTAV. 
3271 vých. 55. ulice. 

j flbraťte na nás s důvěrou v pá 
du že byste potřebovali našich slu 

• íeb. Dodáváme automobily 
poh^itm a slavnostem. 

FREE CHAPEL SERVICE 
Tel. Broadway 3969 

•: ŠTĚPÁN KUBO, 
t ředitel. 

^ JIHOČESKÁ IDYLLÁ. 

Vypravuje JÍŇDŘICH S. BAÁŘ 

Toho dne i samo slunéčko s 
modravého nebe vesele a ra
dostně dívalo Be domů na hra
dišťskou návés a spokojeně 
shlíželo se v obecním rybníč
ku. Na hráži jeho stála kaplič 
ka a kovárna a kolem něho 
byly rozestaveny do kolečka 
statky, chalupy, výměnice a 
baráky. Všecky byly pošité 
doškem, zdí měly lepenicové 
nebo roubené a hlínou vyma
zané. Nad rozježené hřebeny 
střech vyčuhovaly obílené ko
míny a ze všech valily se dnes 
k nebi obláčky modravého dý
mu, 

Starý Máček, svátečně ustro 
jený stál u kapličky a díval se 
na její stín. Měl to dlouhole
tou zkušeností vyměřeno. Jak
mile padl stín na určitý ko-

eji lípy, pod kterou se kaplič-
(a krčila, Mráček šel a zvonil. 
3ylo poledne. Říká se, že kaž
dá práce dlouhou dobu usta
vičně konaná člověku zevšed
ní, pakliže se stále nepamatu
je a nepřipomíná si její váž
nost. Tak i Máček stoje před 
kapličkou a tahaje za provaz 

ncchal beraničku na hlavě 
starou dýmečku, skrz na 

skrz močkou prosáklou — v 
bezzubých ústech — ačkoliv 
zvonek volal polední "Anděl 

áně" a po celé vsi lidé uctivě 
hlavy obnažovali. — Máček 
nedělal to Z fúrie, ale z po-
lodlí, — nebylo 4cam beranič
ku pověsit a dýmka často než 
odzvonil, mu vyhasla, a dalo 
mu to mnoho práce, než do 
zavlhlého tabáku oheň zase 
rozkřesal. Sám při zvonění se 
po tichu modlil pozdravení an 
délské a dobře dle oddílů mod 
iťby zvonek podtrhával. 

V té chvíli polední Hradišť
ská* náves byla jako po vy
mření. Kolem bohatých stolů 
seděli lidé a u plných žlabů 
stála zvířatl. 

1 u Kovandů seděli již za 
stolem a v tichu a bázni Boží 
pojídali, co selka o posvícení 
uvařila. 

Byla to především dobrá 
staročeská polévka nudlová. 
Kovandová měla ve stádu 
slepic jednu, která byla tlus 
tá jako kachna a veliká jako 
kohout, ale neplodná. Při ka
ždém sypání zrna hrozila jí 
hospodyně pěstí: počkej ty — 
ty líná, — ani vajíčka jsem od 
tebe dosud nespatřila však 
já tě zaříznu o posvícení a 
dám té celou do polévky — a 
aké vskutku svoji hrozbu spl

nila. Proto byla polévka jako 
olej a chutná jako mandle. 

Potom přinesla selka na stů 
křenovou omáčku, hustou í 
sladkou, ze smetany vařenou 
zažloutlou vajíčky a rozkrá-
jehými na drobno letošními už 
ořechy. Každému — počínaje 
hospodářem — vložila na ta 
líř jeho díl masa hovězího, li 
bového a křehkého a do pro 
střed posunula pecen chleba 
vonm'ho, Čerstvě z vejražky 
před koláči ještě upečeného 
samožitného. 

V hlubokém posvátném ti 
chu pojídali "těchto darů Bo 
žích", jako by byli v kostele 
Pouze tu a tam bylo slyšeti lží 
ci cinknout, zuby chrupnou; 
anebo rety srknout a to ještě 
Kovandúv zrak káravě zablou 
dil v tu stranu, odkud zvuk o 
jeho 'ucho zavadil. 

První hlad už pominul a" ji 
nou neděl T byl by oběd ukon 
č^n — ale dp es ještě octla se 
na stole mísa knedlíků bílých 
pšeničných, pěkně kjynutýchi 
a houskou na drobnou rozkVá 
jenou proložených, za nimi při 
šlo zelí s ostrou vůní až se sl 
ny v úbtech sbíraly a konečně 
veliký pekáč — dlouhý, pra 
mašténý už a zčernalý — Ba 

kterém v mastnotě ležela ce-
á plec vepřová do Červena ú-

pečená. _ 
Každý ei .itíbhl úkrojiti po

dle své cíiuti a hladu — a 
proto ani hospodář arii hospo
dyně masa nekrájeli.. Uřízli 
si samí kousek a po nich Cim
bura a děvečka. Pouze dětem 
ukrojila matka tenký řízek, 
neboť samy velkým nožem 
vládnouti nesměly a také je
ště nedovedly. 4 

To bylo už poslechni Jídlo, 
protože hostů slnep Kovando-
vic neměli. čekali, až odpoled
ne snad že přijde nějaký úřed
ník z Písku, snad pan aktuár 

paničkou a dětičkami na ves
nické koláče — ale bylo mo
žné, že přijde z Písku i sám 
pan guberniální rada, vždyť 
byl s Kovandou dobře znám 
už dříve ještě, nežli byl sta
rostou. Vozíval totiž Kovanda 
pana rádu svými koni do Pra
hy, kdykoli tam musil k ape-
aci nebo z jiného důvodu. 

Proto všichni "seděli za sto-
em po domácku, vysvlečeni, 

bílých, nažehlených košilích 
— pot perlil se jim na čele, 
brady leskly se jim mastnotou, 
tváře zčervenaly a na spán
cích mužským až se chomáčky 

lasů chvěly, jak s chutí čeli
sti se hýbaly á pracovaly." 

Když oběd blížil se ke kon
ci, Kovanda nenápadně se di

al po všech talířích, a sám 
hodně pomaloučku jedl. Dě-
al tak proto, aby ostatní ne

spěchali — slušelo se totiž, 
jakmile hospodář lžíci položí, 
aby ji položili i ostatní jedlí
ci. Ale Kovanda byl přející 
člpvěk — nepoložil lžíce ni
kdy dřív, dokud nepoložili jich 
druzí. Přál lidem a lidé za to 
přáli jemu. 

'Děkujeme Tobě, Pane Bo
že všemohoucí — " zazněl 
konečně jeho hláft modlitbou 
po jídle a rázem pak všem se 
ústa rozvázala. 

'Dobře jsi dnes vařila," po
chválil si hospodář hospodyní 

ale pak se obrátil k Cim 
burovi: 

"Tak se mi zdá, že jsi o ob-
žirkách nebyl s námi veselý. 

'Nebyl, hospodáři — j&el 
jsem tenkrát doiM —_ vzká 
zala mi mamička, tatínek Že 
mi stůňou —" 

"Ale dnes půjdeš k muzice, 
řekl ÍCovarfda. Žnělo to neur
čitě — jáko otázka a spolu 
jako rozkaz a oči hospodářo-
vv utkvěly na tváři Cřmburo-
vč. To bylá jedna ž léček, o 
ko, které mu položil. Chtěl vě
dět, jakým je nový čeledín 
když se rozkuráží, když se na 
pije, protože v napilosti člověk 
ztrácí nad sebou vládu,* zkro 
cené pudy — dobré i zlé — 
vystoupí v celé divokosti — a 
každý ukáže se v pravé podo
bě 

"Ve dvaceti 
vojnu — je oa 
osm —" 

'A prosím té,' chlapče, proč 
nechceš jít mezi chasu?" se-

1 ruce sedlák — "stydíš se 
za hradišťské synky?'* 

"Nechodil jsem taký v Ser 
micích „— ani na vojně. 

"Nerií rozuiáno vyhýbat se 
arým žvýkloltem, křivě rost, 

sám a sám jiti pěšinkou a vy-
lýbat se cěst$, po které krá

čejí všichni r— mohl bys za
bloudit do sámoty a ta bývá 

trpká — zlá — a neutěšená," 
vážně téci' mluvil Kovanda.— 
Sylo mu skutečně podivno, že 
jeho čeledín nénavazuje zná
mosti, dfvek že,si ani nevšim
ne, íftezi chaisů v neděli odpo-
edne nevyckáizí — jen s dět
mi Se si hraji,, o vojně málo 

nerad vypravuje, v knihách 
si čte; pobožné písníčký po-
>roukává —- "áby se z něho 
nestal podivín, mrzout — dá
vali by nám jeho rodičové vi
nu," řékliii hpspodář a znovu 
dasité pronesl: 

'St&řý^ íhrav káže o pairiát-
kách se veselit, jít mezi lidi 
svoje bratry — s nimi se po
těšit — uctít čas — aby on 
zase uctil nálL?' 

Selka před každého 
postavila kupu koláčů —> ve 
likých a různého mazáni: po 
vidly, mákem, perníkem, ttya 
rohem. I děti dostaly svoje — 
aby se učily s Božím darem 
zrcházeti. Každý se svým po 
dílém mohl dělati po vlastni li 
bosti. 

Cimbura právě jpřemýŠIe 
kterému chudáku v obci mě 
by svůj podíl donésti. Ale mu 
sil nechat toho přemýšlení, ne 
bwť hospodář na něho promlu 
vil a úcta k němu vyžadovala 
plné jeho pozornosti. 

"K muzice?" opáčil Cimbu 
ia a rozvažoval; zda hospo 
dař se ptá nebo nakazuje. 
Nemohl postihnouti v těch slo 
vech přání Kovandovo a pro 
to odpověděl dle evéha vlast
ního přání: 

"Nepůjdu." ; Y 
"UA kolik je ti letfM 

•J 

:ás. i 
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A kdy je lo o památkách? 
čemu tak říkáte? Neslyšel 
jsem o tom ještě upřímně 
optal se Cimbura. 

To je tf óbžinkách, když 
děkujeme kostele Bohu za 
ťástně ukončenou žeň, po

tem je to dnes, kdy slavíme 
paměť posvěcení putímského 
chrámu a pak je to v itiasopu-
stě: v době, kdy koná se sva-
ební véself a kdy sedlák v 

zimě odpočívá a síly sbírá na 
)lížíčí se jářňí práci. — Je 
ke všemu časi, k dílu I k jíd-
u, modlitbě i veselí, k práci 
odpočinku á člověk nemá sta 

etý pořádék rušit. Hle, vidíš 
u nás, jak je to rozděleno a 
viděl jsi to jistě i doma. Nás 
selský £ivot Je utvrdlý, ztu
hlý, zvykem posvěcený — kde 
cdo z našich, každý sé podro
bil ie, a jako na podivína nebo 
nepřítele hledíme na to, kdo 
ten starý pořádek ruší. Neosa-
mocuj se a nevyhýbej se lidem. 
Nfa nihe hleď! — Vidíš mě, 
chodím do kostela v neděli, 
v postě jdu ke zpovědi, ale o 
památkách jdu do hospody. 

cchápu svým selským rozu
mem, jak muže náš člověk 
sedlák —- chodit do hospody 
každý den, karbanit — opíjet 
e — lehce žít. Ba, nezablou

dím tam ani v neděli — 
šenkýř vyjímaje žní, nemá ani 
tiva. Vyjdu si v neděli ven 
do svých polí dívám se ňa 
mravence, na včely, na motý-
y.. Poslouchám ptáky, pozo 

ruji les, rybníky — řeku.. Pr 
ši-li, jdu k sousedu na hrátky 
— tak žiju. Ale o památkách 
jakobych já nebyl já. Fúrie 
se rnne zmocní — vyvádím, u 
iTácím, peněz nelituji! Vybou 
řím se tak a zkrotnu zas po 
tom jako beránek.* 

"Nenaučil jsem se tancovat 
T-roto jako »voják tak jsem ni 
kdy nešel," znovu, tvrdě na 
mítl Cinjbura. 

"A jak to víš? Už jsi to ně
kdy zkusil?' znoVU skoro pa 
theticky slova áe ujal hospo 
dář. Umínil si, že musí zlomil 
ten vzdor a napravit hlavu to 
mu ; mladému muži, který se 
mu zdál teď býti pokrytcem 
nebo lakomcem, nebo podiví 
nem. "Nezkusil a proto nevíš 
Tanci se nás člověk — selský 
Člověk — neučí. Tomu se uč: 
jen páni. S tím my se rodíme 
Když spustí dudy a klarinet 
zazpívá, když spatříme kolo 
se točit — tu záčnou se nohy 
samy do taktu zvedat, padne 
to na tebe, hlavou pohodíš, klo 
bouk sveze se ti do dolíčku, 
prsty luskáš, podupáváš, a ne
víš ani. jak se to stalo, že už 
se točíš. Já jsem od přírody 
klidný člověk, ale o sousedské 

anebo spánek zachvacuje me 
to celého a neubrání se Člo
věk. Písnička zvučí mi v uchu 
— tlačí se mi do hrdla ~ rty 
třeba sevřené ňii rozrazí 1— 
jako ptáčék vyletí a já — už 
sedlák léty usedlý — si zazpí-

ám a zatancuji. A jsi ty snad 
z jiné krve? Ve vší počestno
sti tedy jdi a tu máš ode mne 
na útratu," dokončil sedlák a 
Cimbura beze slova vstal a 
šel mttú chasu -- šel do hos
pody;* 

III. 

(nterndtitirial- Olympic Rifle 
• fchámpion Off fór 

ZA PMCINOU odjezdil do Cti-. ^ 
ifornié prodá se levně Laffar-j 

gue pifuio, book case, 6 Židlí^ 
do jídelny; stůl, buffet, ivory 
set do ložnice, bridge lamp, 
zánovní Šicí stroj; elektrický 
prací stroj, soudky, láhve 
jiné věcL Hlaste se v č. 410$ 
vých. 131. ul. 7-Í 

PRONAJME SE btf 0 třech 
světnicích nahoře, plyn, elek
trika, půda, veranda, vSe vy-
papírováno. Přednost mají 
manželé bez dítek. Hlaste s€> 
u Fr. Vlček, 3446 vých, 72. ul, 

i , , 7-4 
PRONÁJME áfe pěkný byi 
buď dvěma pánům lib dvěmi 
dámám. Koupelna á jilié zaří
zení. Adresa se sdělí v adni, 

listu. 74 

'RONAJME SE jednorodimfá 
moderně zařízená residence Ý 
Corlett o 9 pokojích. Hlaste fe 
u F. J. Jankovaký, 4840 vých. 
131. Ul. > 7*4 

Widt World Photos 
Sergeant Morris Fisher. United States Marine Corps, present Inter

national and 01yn?pip chanapion, an4 W. B. Stokes, former Internationa} Cham-
pion, were among the "sharpshooters" sailing from New York on the Resi
dent Harding to represent the U. S. in the Olympics. < 

K večera'Cimbura se vrátil, 
áč ještě nebýl čas krmit ko 
ňě. 

'Ty UŽ jsi tkV* podivil se 
Kovanda. 

"Ano, myslil jsem, máte-li 
hosty a kdybyste je chtěl ne 
chat ocívézt, 'abyste nemusil 
>ró mne vzkazovat." 

"A jak se ti líbilo?"' 
"Líbilo sé mi dobře." 
"A tancoval jsi?" 
"Netancoval," přiznal se 

Cimbura a zarděl se. Seděl 
tam se staršími podruhy a če 
edíny — ale vskutku cítil ve 
všech žilách a v celém těle, 
jak se mu tam muzika uzý-
vá. I nohou pod stolem si po
klepával. Zdržovala ho jen vro 
zená óstýchavost. Byl vskutku 
samotářem a přicházelo mu 
vždy za těžko jiti někam, kde 
ještě nebyl — mluviti s někým 
koho neznal, navázati styk s 
cizím člověkem. Už jako ma
lé dítě tímr* trpěl. 

Ty jsi nevleza," říkávala 
itiií matka, když prosil, aby 
ho nepOvSÍlala tam, kde ho ne-
zriáli. Tuto ostýchavost nese-

Š něho ani vojna. 
Pokračování 

aičik sc prý opci vrací. 
Vyskytli se proroci, kteří odhadu
ji velmi pessimisticky dobu trvání 
modefních tanců. Valčík, který 
dl/jés patřil mezi překonané staro-
žifnosti asi tak jako kolovrátek a 
jiné věci, vrací se prý opět. Hnuti 
toto Šíří se z Anglie, neboť angli 
CM královna prý zneuznávaný va 
Čjffc yřéle fedrujé. Na její popuc 
heářnejí se dvorní tance u dvora 

vůbec tančiti. Jedině valčík 
ďóvolen. Je ^námo, jak vel-
ylív má anglický královský 

ňa modu a zvyky v zemi 
lze předpokládati, že toto 

řiovisko dvora moderní, tance v 
igTíí velmi poškodí. Ovšem, jin 

ďé, kae se lidé tolik neopičí po 
"sve" královské rodině, už jen 
péoto ke, že ji leckde ani nemají 
táffl tse budou asi zvláště mladí 
jíňfťjř rrjoderní tance tak vyhovují 

•Čerta átarat o to, že nenalezly za 
líbeťii u anglické paní královny 
A ptoío ať žijí moderní tan 
cé? '' • 

o tělesné pozůstatky 
cítím, jak si mne muzika pod- RMa Marxe. — Vládá sovětská 
maňuje, je to jako nemoc na
kažlivé, jako pláč nebo smích 

zaslala anglické vládě žádost, by 
dovolila píevézti tělesné pozůstat 

ty Karla Marxe, odpočívající v 
-lomstedu u Londýna, do Ruska, 
"rancouzský poslanec Longuet, 
vnuk veliké revolucionáře, zaslal 
proti tomu MacDonaldovi pro
test, vněmž se praví: "Karel 
Vlarx odpočívá od r. 1883 v 
-Jampsteadu vedle své milované 
ženy, Jenny a přítelkyně Heleny 
Demuthové. Kdyby nyní žil, ji

stě by sledoval revoluční hnutí v 
-lusku pozorně, ale nikdy by ne
připustil, aby si bolševici jeho po
pel, jeho jméno a jeho theoriii vý-
íradně pro sebe okupovali, Ve 
svých dílech vyjadřoval vždy nej-
iJubší neduvěru v RusTco, v Ru
sko caristické, právě tak jako v 
^usko Bakunihovo.", 

Malarlě o Rusku. **jhZ Mo
skvy docházejí zprávy, že v růz
ných částech této země se povážli
vě rozšířila malarie. Počet ne
mocných oproti předválečné době 
se zmnohonásobil. Současná ú-
ední statistika vykazuje v pósled 

ním měsíci 6,000.000 onemocnění 
malarií třeba však uvážiti, že do 
této statistiky řada případů vůbec 
není zahrnuta. Pozorovací sta
nice v okrsku jekátěrinburském na 
Urále měla podle úřední statisti
ky v lednu t. r. 253 případy 
evindeci, v únoru 558, v beznu 
1919 a v dubnu 2738. V jed 
nom okrese poblíž Oděssy byl< 
v březnu loňského roku 7000 pří
padů, v březnu letos 7600. Vše
obecně se vyskytují stížnosti na 
nepatrné množství chininu, který 
je k disposici na potírání této cho
roby. Podle jistého udání, je k 
disposici všehovšudy jen 60.000 
kg tohoto léku, kdežto nezbytně 
bylo třeba již na počátku epide 
mie 180.000 kg. Situaci zhoršu 
je to, že malařie v trópické formě 
vniká i do území, kde až dosud 
byla neznáma. Ač je tak nezbyt
né potírati tuto chorobu přímými 
prostředky léčebnými, především 
chininem, možno přece jen ko 
nec konců očekávati skutečnou od 
pomoc teprve od intensivnějšího 
vzdělávání půdy. 

Kdy byl vynalezen revolver? 
Všeobecně se mýslí, že tolik 

rozšířený revolver jest tep»rve no
vověkým technickým objevem. Ze 
tomu ts|k i\ení, o tom svědčí jedno 
místo italské novely Straparolovy 
z r. 1550, ve které se vypravuje 
"Potorti vytáhl (Sforza) z kap 
sy u kalhot malou zbraň o pěti 
hlavních, \ které bylo možno vy 
páííti dle libosti najednou, nebo 
po sobě." Dánské mfyisteí 
války zaslalo na velkou světovou 
výstavU dó Paííie pušku s Osmi 
hlavněmi,z nichž na jedné by 
vyryt letopočet 1597. Rovněž 
Rusko vystavovalo tafli řevolvero 
vou pušku šestihlavňovou, kterou 
zhotovil r. 1638 Ivan. Lučajnov 
a mimo ni pistoli pětihlavňovou z 
r. 1870. — Vynálezce novodo 
beho revólvěru, American Colt 
dlouho hájil svůj primát a energie 
ky odpíral,uznati, že jeho vyná 
lez patří předešlým stoletím. Ko
nečně však temfti fakty být nu 
cen ustoupiti. 

ÍĚKNÉ MÍSTO k pronajmůtíy 
lodici se pro plumbáře, přp 

obchod železářský, natěrač
ský a nástěnným papírem. HJf 
ste se v č. 4595 Pearl Ed. „ 

7# 

proňajMeše 

'RONAJME SE rohový štci. 
Haste ae v č. 4639 Broaďwa^l 

I 
W?;'. »' 11 

PRODÁ SB .-wf.' 
$3600 — toto je cena za křá» 
sný cihlový nový% bungalow tí 
vých. 131. úl. a kostela s#\ 
Hodiny. Je v každém přípaďě 
moderní á je se na něj radost 
podívat jak z věnčí tak i U-
vnitř. Jpole je přední světnicéf 

jídelna, dvě ložnice, kuchyně 
s pantry a koupelna. Nahoře 
je velká ložnice, pěkná půda. 

ot je 40 při 150 stř. Tento 
dům je skutečně levný The 
tlas Finance Co,, 5642 Broad
way] Ptejte se sá-Mr. StukT 

bauer. 

PRODÁ Šfe set o 4 židlích á 
stůl do jídelny. Hlaste se y fc. 
3943 vých. 42. ul. nahoře f 
r/adú u Washington parku. £ 

PRODÁ SE dvourodinný důl 
5 pokojích dole a to samé. 

nahoře, 2 koupelny, 2 fernesy, 
elektrika, vše zařízeno. Vež-
me se po případě druhý mort
gage. Hlaste se v č. 3665 výcii. 
131. ul. blíže Union káry. ^ 

PRODÁ SE davenport éěi 
$50, library table $12, áiňníúé 
room set $60, kulatý stůl $Í0, 
šicí stroj $12, holrack $4, pjyT 

nová kamna^$15, lednička 
postel $2, crib $5, prací 
§2, dressers, karpety, žlállé 
jiný nábytek. Hlaste sě v 
4313 Clark ave. S. W. 7-3 

lička $15 
-ací stroj 

i'lLtJ 
PRODÁ SE pěkný 
lot na Benham ul. ii 
vých. 131. ul., dá se! 

Hlaste se v. č. 13405 foli 
Ave. 7-1^ 

PftODA SE důtii, vše tli 
nom poschodí, 5 pokojů (&>!£, 
krb, bookcases, china c&biil^ 
a  j i # é  z a ř í z e n í .  H l a s t e  s é  v £ .  
12604 Holboni .ave. v 
Pleasant. ,T-3 

PRODÁ SE cukrovinkWíj. SH-
chod s .prodejem doutraJHí ^ 
č. 13507 Milés ave. Vé^é 
Broádwaý káru. Trží ie piei 
$400 týdně. Při obcnSaeL|4 
byt, celkem nájem levný. Hpte 
te se mezi 5. a 7. hod. véěet ý 
č. 13315 Miles ave. 7-ž 

PŘOĎA SE obchodní tAIsÍO tik 
západní straně, blíže Stořer 
Ave. a Fulton Rd. Je tiťn' 
byt o 6 světnicích, velký Jot 
a baně. Dá se pouze zá $45uó 
za příčinou odjezdu áaájítéié 
na farmu. 2ádá se hotoVe 
$1500, ostatní na mírně splát-
ky# Hlaste se hned U Fráóiic 
Jestřába, pozemkového' j$dň|Í-
tele, 3429 záp. 41. ul. přijď
te sé závdavkem, ně^pť éři 

lě teáí-
7-1 •m? 

této láci koupíte jak 
to majetek 

^ . "^-r - f ' 
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