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Písemnictví Jest jich hodnu
České oméni do Ameriky

V popularisování Českého hu-

debního umění za hranicemi za-

znamenali můžeme nový potěši-

telný krok "České pěvecké kvar-tetto- "

(pp Mikoláš černý Novák

Svojsík) jehož Čisté umělecké

CHARLES DOHAT

DOUTNÍKAft

1310 Williams És Olda

vyrábí doutníky výborné Jakosti a kaidý
kdo okusil Jednou doutník jeho nechce
jiný kouřit! V obchodě Jeho můžete
doatati vfte co pflsluSI k Jeho oboru
NavStívte Jej a preavědíte ael 14

Dr C Eosewater
ČESKÝ LÉKAŘ

—

Úřadovna: 222 "Bee Bnfldtne"
'

Od II do 11 dopal
Úfadnl hodlar: Od I do 6 I

Vnadili od iOdolídopol

TeL r úřaaovněSOi-T- el v byta 1H7
Bjdl-OU- lo Mil Jonet ulic

setím konopí se pospíchá a Časně

zaseté již vzchází Tráva vzrůstá
velmi rychle
SEV DAKOTA — Seti bylo

opět zdrženo deštěm Pšeoice jest
skoro již zaseta na výšinách ale

na nížinách jest půda příliš vlhká
Se setím ovsa a ječmene se pokra-

čuje Teplé počasí účiakovalo

rychle na vzklíčení zasetého zrní a

většina ho již vzešla a vypadá
slibně
IOWA — Prvá polovice týdne

byla vlhká studená a zamračená
Druhá byla mnohem teplejší a na

některých místech spadnuly silné
déště Poměry jsou příznivé pro
traviny a zásev Sázení korný bylo
zdrženo avšak vzdor tomu blíži
se již ku svému konci Časně za
sázená vzešla pěkně V jižní části

státu se počíná korná oborávati

Sady slibují pěknou úrodu
MINNESOTA Celý týden byl

deštivý a chladný vyjímaje dne
t8 květnakdy bylo značné teplo
Se setím pšenice se rychle pokra-

čuje v údolí červené řeky ačkoliv
na nížinách se musela práce ta
zastaviti Jinde přenice oves a

ječmen vzrůstají dobře Sázeni

korný brambor a setí konopí bylo
zdrženo deštmi Časně zasázená
korná a brambory již vzrůstají
Vyhlídky na sena a ovoce jsou
dobré

WISCONSIN—Počasí po celý
týden bylo příznivé pro vzrůst
osení Dešťů bylo více než s dů
statek a kdyby následovaly ještě
tak silné déště poškodily by ose-

ní Luka pastviny a jarní zásev v

dobrém stavu a vzrůst jich jest
velmi slibný Půda pro sázení

korný jest již skoro připravena
avšak mnoho jí dosud nebylo za-

sázeno Ve středu uhodil lehký
mrazík ve středních a v severních
okresích avšak neučinil žádných
škod Pšenice ozimka a žito jsou

slibný Ovocné stromy nalézají se

rá kvartetto předcházela umělci

nejen potvrdili ale daleko nad
očekávání předčili Nadšení obe-

censtva stále rostlo prováděním
skladeb nesnadných vyžadujících
pěvců velice školených docílili

pánové nevšedního úspěchu i

vroucím přednesem i pelem svých
hlasů tak Že je směle můžeme
vřadit! ke kvartettům světového

jména požívajícím
Národní Listy z Teplic: Pro-

gram obstaralo č p k Průběh
koncertu byl skvělý hosté naši

byli nuceni stále nová čísla přidá-
vali tak animovaného večera ne-

zažila Beseda za celou dobu svého
trvání

Jikoteski Listy: Kvartetto okou-

zlovalo a unášelo svým krásným
zpěvem svědčícím nejen o výbor
ných hlasových fondech ale i o

lásce k umění a železné píli

Podřipan: Vše co jsme slyšeli
od č p k utvrzuje nás v pře-

svědčení že sdružení umělecké
které se nám na tomto koncertě

představilo chová neobyčejnou
energii a zdravý názor Svěží

hlasy rázné vystoupení zaujmou
úplně Skladby přednášeny vir
tuosně

Budivoj: čtverlfst'k pěvců kte-

ří z lásky k umění po mnoho let
soukromně se cvičí a přivedli to k

vysokému stupni bravurnosti
Zvonivé hlasy jako kov obratné
zacházení s nimi dokonalý soulad

jemná vyhráněnost přednesu vše

to činí výkony jejich nevšedními

Jako sólisté podali důkaz jak
skvělým fondem hlasovým vlád
nou Jako u vytržení přáli jsme
si nových a nových ukázek jejich
zpěvného umění

Národní Listy: Slavnosti Dvořá-

kovy Oslavy mistra Dvořáka
súčastnilo seč pk kteří dobyli si

všude plného uznání a jejich vý-

kony staveny jsou ua vrchol všech

kvartettnfch sdružení pěveckých

Io není ojedinělý neb osamělý

případ v Omaze

To co praveno Jeit] zde občanem

omaíským ukáže se býti neocenitelným
mnohým kteří každoroční prochází
touže iku&enoatf Krátká tato zpráva o

docílení ftlcvy od častých nepříjemností
míl by přesvřdčlti i toho největSIho po-

chybovače le cena Íčku tohoto Jest sku
tečně oevyrovnaiclnou

81 Ncllie Mitchelova 219 jižní 11 ul

praví: 'To pádu jednom ucítila jsem
časem bolesti v zádech a konečně staly
so stálými Rostly tou měrou že ko
neíné musila jsem výhradně jon rovně
leželi a často nucena jsem byla spátl na
zemi místo v posteli Dvě krabičky
Doan'i Kldney Pills koupené v Euhn &

Co lékárně roh 13 a Douglas postupně
ml ulevovaly až bolesti úplně zmizely"

Na prodej u viech obchodníků Cena
50 centů Foster-Milbur- n Co Buf falo
N Y výhradní Jednatelé pro 8p Státy
Pamatujte Jméno Doan'a a nebeřte

Jiných
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"Hospodářsky" ch Listů" řízených

schopně redaktorem p Ludvíkem
W Dongresem a vydávaných ti-

skárnou Českých Benediktinů v

Chicagu II1- vyšlo dne 7 května

číslo 1 ročníku V Prohlédnuvše
si pečlivě číslo zaslané nám na

ukázku musíme doznati že "Ho-

spodářské Listy'' učinily značný
krok ku předu Ač redakce "Ho
spodářskýcb Listů' hned na po-

čátku svěřena byla osvědčenému

již redaktoru p Dongresovi přece
zdálo se býti pochybným že vzdor

tomu dodělati se mohou žádou
čího úspěchu Než skutečnost

dokazuje že pochyby ty nebyly

oprávněny "Hospodářské Listy'
nastoupily již pátý ročník a z ob

sahu jich patrno že mravní úspěch
jich jest zabezpečen a dá se tudíž

právem předpokládali že i hmot-

ného úspěchu během krátké deby
se dodělají Obsahujlť hojnost
četby nanejvýš poučné ze všech

oborů hospodářských Mimo vzor-

ně zpracovanou část redakční na

lézáme v "Hospodářských Li-

stech' též sneseny cenné práce
uznaných odborníků a zkušených

přispívatelů a hojnost dopisů ze

všech téměř států Unie nasvědču-

je tomu že časopis ten velice jest
rozšířen mezi českými rolníky —

Předplatné na výborný hojně

illustrovaný časopis ten obnáší

pouze fioo ročně Adressa:

"Hospodářské Listy" 464 W
i8th St Chicago 111

Hospodář starý a osvědčený a

až do nedávná jediný český hos-

podářský list v Americe dospěl už

ku číslu 7 ročníku 12 Z malých

počátků dopracoval se časopis ten-

to horlivou pílí a snahou jak re-

dakce tak i vydavatelstva k po-

staveni tomu že právem činí ná

rok na to že jest největšfm hospo-

dářským časopisem českým na

světě Od samého založení časo-

pisu mělo vydavatelstvo na zřeteli

aby časopis nebyl výtvorem jed
notlivce uznávajíc že žádný jed-

notlivec nemůže ve všech oborech

vynikali a proto měl Hospodář
vždy celou řadu přispívatelů z

nichž každý byl v oboru svém

praktickým odborníkem Nynější

jeho hlavní spolupracovníci jsou
Dr K H Breuer český lékař v

Omaze rolníci a hospodáři Josef
Miller Vojta ChládekIgnác Dvor

ský L Mikulenka zahradníci a
sadaři F Hrubetz F E Mácha
Frank A 5'avík a řada jiných
Od těchto podává Hospodář zku

Šenosti praktické kdežto přičinlivý
redaktor Janák seznamuje
bedlivě čtenáře s výzkumy 1 prak-

tickými výsledky vědy hospodář
ské jsa bez odporu nejlepším od
borníkem v oboru tom Hospo
aar vycnazi Kazdy aruny týden v

sešitech 32 až 40 stran Není u

téhož ve zvyku vydávat! nějaké
zvláštní ukázkové číslo při po
čátku ročníku avšak každým ro
kem se zlepšuje zvětšuje a zdo

kooaluje Předplatné obnáší pouze
dolar na rok Adresa jednoduše
Hospodář Omaha Nebraska

Obdrželi jsme redakční výtisk
"Svojana" číslo 3 ročníku VIII
Časopis "Svojan" vydáván jest
výhradně v zájmů svobodomysl
ných krajanů Svobodnou Obcí v

Chicagu a obsah jeho jest poučný
a vybranýV Z čísla tohoto uvádí-

me pojednání o Tomáši Jefíerso-no- ví

(s vyobrare jím) O svobodě

(úvaha Johna Stuarta Milla) O
kněžském bezženství Jak opravi-
li čloěčeostvo atd ZároveB číslo
toto obsahuje počátek románu o

Barboře Ubrykové jeptišce v

klášteře karmelitáoek v Krakově

"Svojan" vychází čtvrtletně o pěti
aršícb a předplatné na rok obnáší

pouze 80 ctú- - jednotlivé číslo

stojí 25 ctů Objednali si jej mů-
žete u p AI Vafloučka jednatele
pro svobodnou Obec 150 W 12

St Chicago III

Sejlepiím přítelem hocha jest
matka" je staré přísloví Dá ae

ho rovněž upotfebiti na příbuz-
nost mezi matkou a dcerou Mat-

ka je vskutku oejlepší přítelkou
dcery a přece v mnohých domác
nostech příbuznost není tak blíz
ká a důvěrná jak by dle přírody
měla býti Matky měly by si t
dcer udělat důvěrnice Měly by

je učitt by přišly k nim se svými
nesnázemi jak tělesnými tak du
ševními Je doba v tělesném vý-

vinu každé dívky která vyžaduje
bedlivé péče Každá malá nepra-
videlnost měla by býti hned opra
vena JJra ťetra tioboko má

nanejvýš blahodárný vliv na jemné
ústrojí žen Lék tento prodává
se lidem přímo zvláštními jedna-
telů Adresujte: Dr Petra Fahr

Hity 112 — 114 So Hoyne ave
- l : tu
wunagu 111 inek
Jednatel B D do Jm č aoil

P St South Omafijj Neb
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UBU

aahy korunovány byly v poslední
koncertní sezoně nevšedním uspe
chem tiskáno bylo pro koncertní

turné po městech severní Ameriky
během července a krpna t r
Vedla řady koncertů pro národ-

nostně smíšené obyvatelstvo Spo-

jených Států k nimž program bě
bem roku byl připraven uspořádá
4Čské pěvecké kvartetto" fadu

večera v střediskách Čechů ame-

rických Kromě programu jeni
obsahuje téměř celou kvartetní
literaturu českou i cizí populari
sovati bude "české pěvecké kvar
tetto" národní píseň slovanskou
tím že předvede nejlepší ukázky
písní všech slovanských národa v

samostatných koncertech Jako

jedni z nejlepíích absolventů

operní školy 'Wallersteinovy v

Praze seznámí pěvci Ameriku i

českými vynikajícími operami
nichž oejlepší arie a dvojzpěvy již
dříve ve svých koncertech tak vý
mluvně tlumočili

Činnost a posudky lurnalistiky
Čttkm plveckém kvartettu

Čtvero zpěvcu kteří přijali na

bídku rozšířitt známost dokonalé
ho Českého zpěvu kvartettního za

oceánem jest dnes nejlepším pě-

veckým kvartetiem nejen českým
ale vňbec slovanským Členové

č p k pp Antonín Mikoláš
Rudolf Černý jan Novák a An-

tonín Svojsík ač věkem mladí

pěstují kvartetní zpěv již téměř po
no let Majíce každý o sobě bo

liatý materiál hlasový vycvičený v

oejlepší operní Škole pražské mi

stra Wallersteina tvoří pospolu
elek v každém ohledu dokonalý
Celá hudební kritika česká vy

slovila se mnohokráte o umělec

1tých výkonech Č p k co nej
chvatněji a z množství pochval

nýcb referátů uvádíme níže oěko
3ik ukázek

Programy samotných koncertů
uměleckého sdružení tohoto ob3a

bují všecky kvartetto! skladby če
ské z nichž valná část samými

skladately C p k byla věnována

i cizí hlavně jinoslovanské fran

couzské atd mimo to národní

písně upravené pro čtverozpěv
soiove csaie arie a dvojzpěv z

oper českých a slovan-

ských repertoir zajisté co možno

nejrozmanitěji! Dodáme-l- i že
všichni Čtyři mladí umělci jsou
osobně velmi společenští a milí

jsme přesvědčeni že celá Česká

veřejnost v Americe radostí při-

vítá pěvce kteří ji svým uměním

přikouzlí aejkrásnější jmění vzdá-

lené vlasti České umění
Z posudků Časopisu o Č p k

uvádíme jen některé: Nejvkžnfcjsl

český časopis hudební Dalibor

píše o koncertu pořádaném v praž-

ské Umělecké besedě: Č p k

exkvisitní sdružení jehož jmé-

nem ae často stýkáme tvoji do-

brou pověst znovu stvrdilo Čtyři
anobutoé krásné zdravé hlasy
zanechávají dojem jakoby jedněmi
ústy vycházely Vroucnost zpíva-
ného slova a jemné odstínování
zvláště lze chválili Bylo by věru
těžko dnes s nimi rivalisovati
Honosí se všemi přednostmi kte-

ré u výtečných zpěváků pohledá-
váme Umělecký repertoir jejich
vymýkajícf se z rámce obyčejných
levartettnfeh sdružení zasluhuje
plné chvály Kritika tato psána

jest předním kritikem hudebním a

prof pražské konservatoře Hoíf-rneistre-

Vlstník umflecký a literární píše
mezi jiným:' Č p k- - jest umělec

Icým sdružením již od dřívějška
dobře akreditovaným Ryzost a

krása blasu oduševnělý a prošitě
uý přednea vedle jemného odstí
Sováoí jsou známými již výkony
pěvců

Katolické Listy: Lahodné pěkné
hlasy secvíčený přednes neselhá

vajícf ani v největších kontrastech

dynamických a rythmických jsou
jistě nejlepším údělem mladých
pěvců pro úspěšnou budoucnost

NejpřísnějŠÍ z pražských hudeb-

ních kritiků Chvála píše v Národ
ni Politice: č p k jest nadáno

hlasy působivými a pečlivě vycvi-

čeno najmě bohatost odstínů

dynamických a jasné vokalisování

jest k přednesu jeho na prospěch
Národní Listy: č p k jest

umělecké těleso jehož přednesy
do detailu vypracovány krásné
kovové hlasy honosící se mladis-
tvou svěžestí vyvolávaly bouře po
tlesku

Samostatnou: č p k- - podávalo
svá čísla jako obyčejně v pravdě
umělecky a nadšeným potleskem a

voláním obecenstva nuceno bylo
mnohé opakovali mnohé přidá-
vali '

Posel i Sudfe: Kvartetto toto

vyznamenává se vzácnou látkou k

zpěvu a pílí Secpívánf a vyrov-
nání je nepopiratelné inteligentní
pojetí jednomyslné ódstfBováof

prozrazují 6pělnoa satan vnik-aoa- ti

do vleco tajo kvartettníhe
umění r ti t „ "vt
Osk+orodtki Listy: Psvést kaV

Masny krám
vlaatnl

Josef Nejopinský
1401 jižní 16 ul Omaha

Velko- - 1 maloobchod čerstvým uze-

ným 1 nakládaným matem výtečným
zbožím uzenářským a vůbec vSfm co do
oboru toho přináleží
Objednávky možno uíinltl i telefonem

a tyto řádně a rychle ae vyřizuji
TELEFON 1316 88m

V SO OMAZE

Sfíř FR ÍAITNER
na 20 a Q ulici

V pohodlné nálevně jeat vždy výborný
ležák na čepu výběr těch nejlepSích
doutníků výtečných likérů a pravých
nefalšovaných vin
Prostranná útulná místnost spolková

zamlouvá se sama a ct spolky české ne-

naleznou v So Oinaze lepší pohodlnější
a levnější Též i siB taneční nemá v So
Omaze rovné a protož ct spolky české
učiní dobře když před pořádáním zábavy

jakékoliv přeptají se u majitele na pod-

mínky Přižni krajanů poroučí se

24 FRANK LilTJTER

o lLs=n

w

homesteadní

160

120000 akrů

Franci H JUwlilt řidítek- -

v plném květu mrazík bohudík
neuškodil květu
MICHIGAN — Mrazíky poně

kud poškodily jahody časně zasá
zenou kornu a brambory oa níži-

nách Pšenice ozimka žito luka a

pastviny jsou velmi zlepšeny
Oves hrachy a ječmen vzrůstají
pomalu ale nejsou poškozeny Se
sázením koray a řepového semene
se pokračuje všeobecně Pro fazo
le a pozdní brambory se připravu
je půda Polní práce byly poněkud
zdrženy deštmi

MISSOURI-PoČasíb- ylo teplé
Dešťů bylo dosti ale nebyly stej
ooměroě rozděleny Ve středních
a východních okresích je zapotřebí
více vláhy Pšenice jest nanejvýš
slibná na jihu již kvete Zito
oves konopí bavlna i traviny
jsou pěkné ale sena budevněkte
rých okresích málo Korná vzrůstá

rychle ale na severu jest poško
zována červy Na mnohých mí

stech padá ovoce se stromů
mnoho stromů jest poškozováno
housenkami

ILLINOIS-Poč- así bylo chlad
né v prvé polovici týdne avšak

oteplilo se značně v druhé polovi
ci Na severu spadly vydatné déště
ale na jihu byJo sucho - Pšenice
žito oves pastviny a luka pokra
čuti zaame na severu avšak na

jihu jsou vyhlídky méně příznivé
Sázení korný jest skoro již skon
čeno a některá již pěkně vzchází

Brambory rostou velmi pěkně a

vyhlídky na ovoce jsou dosud

dobréačkoli na některých místech

spúsobují červi škody
INDIÁNA— Nedostatek vláhy

v středních a tiJ nich okresích do

škodil osení Žito kvete a je dosud
slibné Pšeuce jest poškozována
mouchami ve Washington okresu
Oves a pastviny trpí oedostatkem
deště Sázení korný pokračuje
velmi rychle na severu na jihu již
vzchází ale jest poškozována čer

vy Kobylky se objevily v Jennings
okresu

OHIO—Mrazík který uhodil
dne 15 května způsobil něco škod
na jahodách a ranných zelinách

Týden byl velmi auchý a osení

trpí hlavně ve středních a jihozá
padních okresích Pšenice učinila

malý pokrok Sázení korný valně

pokročilo a tato pěkně klíčí tu a

tam působí na ní Škodu červi
Oves žito ječmen brambory jsou
dosud slibný avšak luka a pastvi
ny jsou poškozeny Tabák trpí
nedostatkem vláhy Jablka hrušky
a třešně jsou slibný ale broskve

jsou Spatný
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Star osení

Poslední zpráva ztmédřlského odboru

Plenice otimka není mnoho tlepíena
Koma v dodrim stavu

Zemědělský odbor vydal právě
poslední svou týdenní zprávu
stavu osení z níž vychází na jevo
že sice Žádaný a potřebný déšť se

dostavil ale bohužel obě Dakoty
Minnesota a část Iowy měly ho až

příliš mnoho
Sázení korný pokračuje velmi

rychlejedině v lowě bylo zdrženo

přílišnými deštmiv jižní Nebrasce
a v Illiooisu jest sázení korný již
skoro skončeno Čaaoě zasázená
korná vzrůstá velmi slibně v Okla

V m

nome v rvaosasu v Missouri a v

Nebrasce a také i Texas honosí se

silným vzrůstem korný — červi

spúsobují na korně škody v sever
oím Missouri a v hořením údolí
Ohia a jedině ve středoatlanti

ckých státech vzrůst korný byl
zaržen příliš chladným počasím
Pokud se týče pšenice ozimky

tu se vyhlídky mnoho nezlepšily
poněvadž déště se dostavily příliš
pozdě Jedině v Missouri jsou vy

hlídky nanejvýš slibné co se týče

Nebrasky tu ozimka se zde po-

někud zlepšila a také i v severním
Kansasu ozimka jest slibnější —

Pěkným vzrůstem vyniká zásev v

Oklahomě a v Texasu ae započalo
se žněmi avšak úroda jest malá
Na pacifickém pobřeží ozimka po
krotila značně a v Joaquin údolí

již dozrává
Za zvláště příznivých podmínek

vzklíčeni pšenice járky bylo velmi

rychlé a v jižoí části pšeničného
pásma ranně zasetá pšenice vzrů
stá velmi rychle avšak stále dešti-

vé počasí zdrželo setbu járky v

údolí Červené řeky
Vyhlídky na oves jsou uspoko

jivé vyjímaje v některých státech
u poorezi mořského— Bavlna jest
dosud slibná aazenice jsou silné a

zvláště pěkoé naděje vzbuzuje ba-

vlna v jižním Texasu
V celku vzatovyhlfdky na ovoce

se však zhoršily Mrazíky z přede-
šlého a tohoto týdne spúsobily
mnoho škod a broskve opadávají
velmi rychle Pastviny a luka se

zlepšily značně

Zde následují podrobní ttrávy $

jednotlivých států:
NEBRASKA-B- y! teplý dešti-v- ý

týdtj velice příznivý vzrůstu
všeho osení Pšeoice ozimka se

zlepšila a v jižních okresích již
vymetá Tráva oa lukách i pastvi-
nách roste velmi jrychle V jižních
okresích sázení korný jest skoro
skončeno a v severních okresích
se rychle a touto prací pokračuje
časně zasázená korná pěkně vzešla
KANSAS — Pšenice kvetena

jihu a stav její se v celku zlepšil
Koma vzrůstá rychlit a oborává
ae Prvá aklizeB vojtěšky na jihu
jest posečena a botová k tečeni v
středních okresích státu SklizeB

lest dobrá Brambory ae zlepšily
červi poškodili zaačoě ovoce v

sadech
' " ' ' -

JIŽ DAKOTA — Počasí bylói

velmí příznivé a déí tě stejnoměrně
rozdělený Pšenice jarka Oves

ječmen činf dobrý pokrok Se aá

cením koray s rychle pokračuje
ačkoli na některých mlatech byla
tato - práce zdržena dešti čas o i
saaáxeaa brambory jil vreliy Se1

I
T Morton okresu SevDakota pouze několik mil od Bismark hlavního města
Mime

přiléhajících k pozemkům vládním Každá z těchto vybraných domovin zaujata bude na

jaře pročež přejete li některou z nich přestěhujte se do Mandan nebo New Salem North
Dakota po Northern Pacific dráze — nečekejte až do jara neboť učiníte-l- i tak přijdou sem
jiní a budou míti přednost před vámi Výtečné pozemky hodící se k farmaření i k chovu

dobytka jsou k dostání v tomto distriktu zrovna za tolik co stojí vtělení Vy jakož i

synové a dcery vaSe můžete zaDrati domoviny přiléhající k sekci pozemku kterouž koupí-
te od nás a takto nabudete

velik-éii- o lánu pozemkuza několik set dollar-č- i
Přemýšlejte jen okamžik — dobrá bohatá půda výtečná čistá pramenitá voda nejčist-š- í

Jtudničná voda v hloubce od 15 — 50 stop země porostlá nejvýživnější travou uhlí a
dveří osadníka za $1 tuna

Nuže pospěSte a zajistěte si nějaký pozemek v Severní DakotS Lidé na východě
slySeli o blahobytu v Severní Dakotě a nesčetném počta ucházejí se o tyto pozemkv

Nabízíme tyto pozemky v lánech jaké si kuprc přeje od 160 akrů do jedné sekce
nebo dvou pouze za

$400 do $V SO akr
Máme též prérijní pozemky a vzdělané íarny v Ramsey Burleigh Towner Rollete

Bottineau Mclntosh Pierce Benson Cavalier Nelson Eddy a Ransom okresích Sev
Dakota jichi ceny sáhají ód

$800 do $2000 --za akr
Podmínky jsou mírné s 6procentn(m úrokem na odložené aplátky Mažeme to zaří-

dit! tak že ihned a kupci Ue nim y jeti a obdržeti ceny výletní
Pozemky ve Wisconsinu sev Minnesotě a majetek v McLeod okresu na prodej za

f4oo až $6500 akr O podrobnosti dopište si na

D1MIAVLIK LANO CO Ilolchins fe
LI!2!Mmilllll!EIIiÍLi f jl


