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KRÁSNÁ OTROKYNÉ. 
R O M Á N .  

Ťiapsal Henry Gréville. 

ňl flrSMi^/žžntžnfížggiížt :iť>4»  ̂ ír̂ Sf >rri, 

"Podívei se! princ Char
mant!" pravila Zenaida. "Ja
ká šťastná náhoda! Dnes bu
deme mitf při obědě veselou 
Zábavu T 

> "Víš-li pak,", pravila Vasili-
fiň, "že tento kníže jest velice 
dobrý muž? Učinil pro sedlá 
icy své mnoho; skoro polovici 
svého jmění jim daroval. Toť 
přece pěkné!" >• 

"O, ano, avšak jsem dosud 
nezkušenou; mne nechtějí je-
ňtě provdati; já nenosím ještě 
dlouhé saiy " 

Při tom dala své sestřence 
kradenou hubičku, ruce ani z 
rukávníku nevytáhnuvši. 
4- .' A," dodala, "nazývám jej 
protp jen Charmant, poněvadž 
jest tak trochu nápadný a po
něvadž jest kníže. Toť vše*!" 

Mladá iftěbetalk# pozvedla 
hlavu, > • 4 

* "O, Liso, 1 es! Podívej se pře -
fe# na tes!"' , 
:  Les, jenž před nimi.se roz
prostíral, byl z obrovských smr 
ku. Mezi dvojí houštinou jako 
had vinula se bílá, kyprá cesta. 
Houšť všecka bělostným sně
hem-přikryta jen tu a tam je
vila černou průrVu, značící sto
pu, kterou se brala divá zvěř. 
Vrcholky stromů ozářeny sluň 
cem třpytily se diamanty. Mo-
drojasné nebe zářilo zlatem, 
Imodrošedé stíny stromů pada
ly na sníh a kouzlo tajemné, 
nerušené ni hláskem ptáčka, 
panovalo přírodou; jen chřest 
řemení svatý kttd ten porušo
val. 

Erebus zapadl do sněhu až 
po břicho a sněhové pýří za
sypalo nejprve kočího a.^ pak 
dívky. Mladý koník však ria no 
vo se vzepjal a poznovu padl 
zase do nakupeného sněhu, ob 
cas frkaje, když sněhové pýří 
počalo jej v nozdrách lehtati 

"Toť překrásné!" pravila 
Vnsilisa tiše pozorujíc střídá
ní se modravého stínu se zla
tými paprsky, dle toho, jak za 
hýbala se cesta na východ neb 
Bf„zápnd. 

•'Ano, toť rozkošně! Teď 
ate dáme se "převrhnouti. Já
řku, Gerazime, překoť nás do 
*něhu! Koník dostáné jpotojn 
kousek ''ukru," 

"Ale, dovolte, slečno — kdy 
by se to tak dozvěděla hraběn 
k» — —" 

"Hraběnkou jsem nyní já 
Jestli nás nepřevrhneš, tedy ne 
pojedeš už nikdy s námi m 
procházku.'1 

"Nu tedy í— ale držte sc pc 
V|lě," pravil dobrák Gerazim 
11 potehtal opratěmi koně na 
zádech 

"Co vás napadá? Zrovna se 
Mibudeme držet!" odvětila Li 

\ Sft v smíchu, 
Erebus, jenž znamení tomu 

rozuměl, uskočil na stranu 
obě lehkomyslné dívky jedna 
přes druhou padly s kožichy 
do krásného, měkkého sněhu 
Po dovedném tomto kousku 
vraník se zastavil. Gerazim si 

'^fipál jak dobrý staroušek. 
Zenaida vstala a setřepa.vSi 

éíMíi, prohledávala své kapsy 
"Tak, příteli," pravila k E 

rebovi, podávajíc mu kousek 
cukru, "dobře jsi to provedl.' 

Zvíře, jakoby děkovalo, za 
kývalo hlavou až uzda ^azvo 
ni la 

"A teď ku předu, Gerazime 
ku předu! Ještě jednou! Pře 
vr.hni nas znova!" volala Ze 
,nj|ida opět se do Kaněk posa 
čftvsi. 
|| Koti-díl Erebovi 2Ji#meAí, 

nou jeho zdvořilostí činila jej| 
v pravdě často směšným. 

Před více než desíti roky I 
účastnil se tatké jako důstojník 
obrany ^ebaatoipolu. Když je
denkráte v době té byl se svý
mi druhy za jedním opevně
ním, otázal se plukovník, drže[ 
papír v ruce: 

"Kdo to tam donese?" 
"Teď už pojď, Zino." pra-|  "To" znamenalo rozkaz,] 

ila konečně Vasilisa, "jest casl 'tam" značilo baštu, vzdáie-
abychom se vrátily." lnou as na dvě stě kroků. Kra-

"Tobě jdou hodinky napřed.Itičká cesta tato byla však ve-
"Naopak — opožďují se."Ilice ohrožena, ježto kule z dél |  
Obě vypukly v $>rdečnýlco chvíli na ni dopadaly, 

smích. (  • I  šůrov mlčky vzal listinu ai 
"Gcražirrte,' áomu!" jjf&vilalklidně nastoupil cestu; na dě-l 

Zina konečné smutným tonem.|i o vé kule nepomýšlel, ale na 
m 

díkqvzdáhí. 

ve sněhu?" 
"O, jak by to nebylo vidět? 

Vždyť vypadáte, jako byste 
byly v lese celou zimu * rva
ly se s vlky." * , 

Je vidět, že jsme se válelylsvé soudruhy, kteří «e za Hi 
dívali. 

"Jistě vypadám neobratné," 
byla jeho myšlenka. 

V tom několik kroků před 
v . . . ,r»ím zaryla se dělová kule a 

Opraš mne, Lmo, a polom zanrášil Zastavil s . v  v  •  .  /  * •  v  i  i  rr» I v JvIlU 2>|C tiaUl ctoil • £j(k\S tCt Vil ja te očistím, řekla Zina a u-l ... 

S |>ocitv hluboké vděčnosti vzdáváme tíipto srdečné ,dí 
ky všem přátelům a známým, kteří se súčastnili pohřbu našeho 
milovaného '>tce. tchána a dědouška 

P. FIMT. HAKEMt. -
jehož tělesna schránka uiožena byla v sobotu 19. dubna k 
věčnému odpočinku na hřbitově woodlandském. Zejména de
kujeme ct. Hádu Chelčický-Palacký č. 56 Č. S. P. S. za vy
slání deputace na pohřeb a zástupci téhož za dojemný proslov . 
Díky nechť přijme Rev. V. J. Loužecký za vřelá, útěchy plná 
slova u posledního lůžka zemřelého pronesená, dále srdečně 
děkujeme vsem dárcům krásných květin, pohrobníkum Ant. 
Nosek a Synové za vzorné vypravení pohřbu a všem, kteří v 
utrpení našem nás těšili a soustrastí svojí vstfíc Affii vyili. 

Ještě jrdnou všem naše neskonalé díky. 

Vděční: 
JOSEF, LADIMÍR, FRANK, HELEN, iítkq, 

a ostatní přátelé. 

PŘIJMOU SE unioví tesaři, 
ílaste se u Fr. Strnada, 11719 
Forest Ave. Tel. Garfield 1444 
R. 4-23 

'ŘIJIWÓU dva neb tři pá
ni na byt, zvláštní vchod, vše 
zařízeno. Mohou si sami va
řit. Hlaste se v č. 4011 War
ren Ave, 4-23 

ČESKÁ ŽENA hledá práci v 
domácnosti. Hlaste se v č. 3217 
vých. 49. uL . 4-24 

se, očistil, poněvadž při ode
vzdání rozkazu nechtěl býti| 
směšným. / . , l 

Po roce odešel; obával se 

omila větvičku, kterouž poča
la smetatj ^níh se šatů své 
sestřenky, , v » v: 

Celých p^t Wiirwat jeitě do-
ádély ve sněhu jako divé mlalvýsm^chu soudruhů. 

dé kočky, strkaly se a padalyJ Když odložil uniformu, jal 
při čemž ovšem musily s opra-l3^ pomýšleti na ženitbu, avšak 
ováním začínat vždy znova.Idlouho to nešlo, poněvadž div 

Konečně, když byly hrou i smí|ka» 0 kterou se ucházel, vysmá 
hem unaveny, posadily se doha se  mu do obličeje. 
ánék, daly kožichy opět dol Nehody tyto byly příčinou, 

pořádku a povelely k zpátéčníl že odebral se na své statky, 
ízdé. - * . ; |aby stal se šlechticem venkov-

Když doma se byly opět pře-lským.^ 
lekly,  poděkovaly ještě jed- Zde iiébylo mtt třeba olřáva-

nou hraběnce za poskytnu toul ti se výsměchu soudruhů petro-
im zabavu. Ihradských; ti,  kteří byli v je-

"Zdali pak jste byly hod-|ho okolí, neměli ani tak dobře
ny?" tázala se hraběnka. Jho vychování jako on, ani tak 

Otazka tato málem by by laj jemných způsobů, ani smyslu 
Zinu rozesmála. Ipro. umění; v.dpmě svém cí-

"Ovšem, mama; jsmevvždy-lm se králem. 
<y hodny," dala malá čtve- |  Avšak, jakkoli velkolepý je-
ačka s podivuhodnou jistotoulho dům byl tak nádherný a 

za odpověď. "Avšak — kdel prostorný, zdál se mu přec< 
kníže?" [prázdným. Jeho šlechetné srd-

"Kdo vám řekl, že zde byl?"lce potřebovalo sdílnosti. Zkrát 
ázala se hraběnka svraštivši ojka: hledal družku života. 
)0< l< 

v  I První jeho nezdar učinil jej 
Nenáviděla klepů. Iopatrným. Rozhlédl se po óko-| 
"Viděly jsme z dálky jehollí — již našel kněžnu šůrovu, 

a ně." I která byla pro něho jakoby 
"A tak!" děla hraběnka spoUtvořena: Vasilisu. Vládla 

ojeně. ''Kníže přijel nás po-lvším, čeho mu Jbylo třeí>a. By 
/vat na pozejtří k obědu. Dalllať ovšem chudá, avšak jmění 

zaříditi nově dům a chcelnebylo mu potřebí, neboť bo-
lam ho ukázat." Ihatství jeho bylo daleko vět 

"O, mama, nám také?" zvo-lší než Kumjasinových, 
aia Zina, zapálivši s#. I Jednalo se tudíž je# o to, 

"Nám všem! — totiž mně.lzda dívka tato přání jeho se 
um oběma, vašemu bratru,!nakloní. 

vychovatelkám a učiteli!" I O tom mohl se přesvědčit! 
"To jsem ráda! Tak dalekolpo celé léto, avšak ostýchavost 

pojedeme!" Ibyla příčinou, že odkládal den 
"Kníže k vůli nám tispořa-lku dni; až teprve nyní, kd> 

lá koncert; prosil o dovolení, I hraběnka chystala se do Petro-
aby směl vžiti s sebou někte-lhradu, dostal strach, že nevé 

z vašich valčíků pro čtyřilsta mohla by mu takto býti 
uce, by nechal je nastudovatilnavždy ztracena. 
d svého orchestru. Z not, ježi Tu ho napadlo, aby pořádal 

byly na pia^e, vzal ty, Jíterél jakousi slavnost, v níž Vasili 
mu líbily." ^ jsa měla býti jeho královnou; 

Hraběnka jala se opět čistil slavnost ta měla býti tichou, 
a obě dívky odběhly k pianu. |aby srdce mladé dívky sobě 

i VftELÉ DÍKY 

S pocjív hluboké vděčnosti vzdáváme tímto srdečné dí
ky všem přátelům a známým za súčastnění se pohřbu naší mi
lované dcerušky, sestry a švakrové 

| LILUAN BOSHEK 

jež k poŠIfednímu odpočinku uložena byla v úterý 22. dubna 
na hřbitově woodlandském. Zejména děkujeme p. L. Vše-
tečkovi za dojemná slova útěchy a Mrs. G. Yost za tklivý 
zpěv. Díky nechť přijmou malé Sokolky, jež svoii malou 
družku vyprovodili na poslední cestě, dále pobfobfitk p. K. 
Horák za vzorné vypravení pohřbu. 

Nemú/* me slovy vylíčit vděčnost naší všem dárcům krás
ných květin i. všem, kteří soustrast syoji nám projevili a bol 
náš zmírniti *e snažili. Přijměte všichni ifště jednou naše 
nestoftadé*íuky.' Vděčni: 

r  | MARIE BOSHEK t  malka; 

MINNIE, CAMELIE, sestry, HENRY, bratr 
O! DOBEŠ, sc'akr. truchlící ftoTÚstalí-

^IJMOU SE pánové na byt 
beze stravy. Hlaste se v čísle 
5662 Hamlet Ave. ;s Broad
way. . 4-24 

>ftIJME SE žena středních let, 
třeba s 1 děckem. Přednost dá 
se, která mluví trochu němec
ky. Tažte se u Janitora v Re'id 
mdově v pokoji 109, 8504 

Broadway u Harvard ave. 

Všetr 
vou zpjráx 

OZNÁMENÍ ÚMRTÍ. 
přátelům a znáiným oznamujem truchli-

u, že zemřela naše milovaná matka a sestra, 

pí TEREZIE RUTINOVÁ 

naklonil. Pak chtěl složití jíl 
k nohám své srdce i své jmě-| 

I ní. 
Pokračován! 

"To je zvláštní!" pravila Ze
naida ku své sestřence, "vy-| 
bral si jen z tvých not." 

"Jak to — z mých?" 
"lnu ovsem, jen ty, kterél 

ráda hraješ. O, ten zlomysl-
nik! Však mu zahraju scénu! 
lividiš, jak je komickým, kdyžl 
se svými omluvami nemuže| 
býti u konce."-

"Již přestaňte s tím tlacha-l 
ním, děvčata," zvolala hraběn 
ka z vedlejšího pokoje. "Za-I 
sedněte k pianli a hrajte ctyř-| 
ručně, ale něco vážného." 

Zina sešpoulila své rtíky a| 
pak [shýbnuvši ne jala se hle-l 
dati v tajeném smíchu noty,I 
až konečné vyndala jakési o-l 
ratorium, jez, provázena svojil 
sestíenkou, jala se živě přc-| 
hrávati. 

VI. 
Modrý pokoj kn'zetc Surová.I 

Princ Charmant, jak jmeno-l _ /w i.«pii/ 
vala jej Zenaida, slij|l vlastně|JOSfcíF F. CHIZEK 
kníže Alexandr ŠůroV. 

HEROLD'S 
PHARMACY 

proslulá 

česká lékárna 
Lékařským předpisům se 
věnuje ta největší pozor

nost. Zkuste Heroldův 
lék proti nesáživnosti. 

i 
Léky zaručeny. 

5806 BROADWAY 
proti Cable Ave. 

— Oba telefony, t— 

ryf'2t. dubna v 7:45 hod. večer v stáří 73 roků. 
JNUležela k Sboru Blahomila čip. 16, J. č. D. a k 

Dájmftké Besedě na Broadway. 
Pohřeb drahé zesnulé bude konán • pátek 25. 

dujana ve 2 hod. odpoledne z domu smutku č. 1518 
Ardoyne Avi*. na hřbitov woodlandský a bude vypra
ven pohrobnsky Ant. Nosek a Synové. Přátelé a má* 
mí jsou žádáni, by se pohřbu súčastnili. 

O tichou soustrast prosí 

MAR1É RADKE, FRANCES KNECHTL, SOPHIA 
TUREK, ROSE KRÁL, JOSEF KUTINA, HELENA 
STARK, dítky, bratří, sestra a ostatní přátelé. 

" VASE ZDRAV! JEST DRAHOCENNÝM JMENlM 

DR. JAMES M. PIWONKA, D C 
Doktor Chiroprakcie a zdravotní rádce.. /^"ptSí 

5733 BROADWAY U EAST 55. ULICE. V 

13 roků v praxi. 
Clevelandský Pionýr Chiroprakcie. 

Ošetřuji všechny druhy nervových a chronických nemo-
cí a léčým je v nejkratší možné době. Moje methoda lé- j|| 
čení jest prosta a účinná. ZvlášUií léčení tajných a po 
hlavních nemocí mužů a žen. — Nezáleží na tom, čím j[; 
trpíte, přijďte ke mně a já Vám řeknu svůj názor o 

Vašem případu zdarma a poradím Vám poctivá*, 
í Úřední hodiny: 

Ráno od 9ido 12. Odpoledne od 1 do 5. Veéer od 6 do 9. | 
V neděli od 9 do 12. 

JĚ3 

(a tak po celou pu| hoditiu ku- Byl svoboden, stár as peai-
'tfilely ise dívkv téměř bez u- třicet let, trochu nemotorný :a| 
jýbání ve sněhu; byla'to tira ov- nápadný, poněkud i..oáklivý| 
&em nebezpečna, avšak růžo- jak ta malá čiperka pravila, 
:vým jich tvářinkám a jiskrným avšak byl bezpříkladná dobro 
ízrakum působila radost n-Ay-.ta. ^keho největáí chybou byla 
^ta jim ku zdraví, ,, ostýchavost,. která s bezměr-

ť ttfi ; • . 
; " . . I- . , / •  .. • ,ViXk. t i '  ,, ' -l , J-- -

Smírčí soudce; r 
přeíitéliovai svoji úřadovnu 

do čísla 

1224 Ontario St. 
blízko nové radnice. 
Telefon Cherry 933. 

Žádejte od Vašich groceristů 
Jankovskýho samožitnou mouku. 

Je to pravá žitná výražka, mletá v českém mlýně. 
ŽITO, z kterého tato mouka je mleta, roste v nejlepáí 
půdě pjp žito ve Spojených Státech, pěstované ponej

více českými farmáři. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNI PP. PEKAŘŮM! 
Když budete péci z Jankovskýho žitné mouky, budete 
míti vády dobrý a vláčný chléb, nebude tak vysýchat 

jako ,z obyčejné mouky. 
žitu většinou v jednom okolí, takže mouka 

vždy stejná. 
Téi máfR-fett-dkfadě pěknou bílou motikn a i^elié dn|p 

grócerii a .váe co náleží do velkoobchodu. f  
v  

F. J. JANKOVSKÝ •  ̂
VELKOOBCHOD, 4500 BROADWAY. 

OZNAMUJTE VE "SVĚTU" "Wt 
.f-r*'v • 

D R O B N É  
O Z N Á M K Y  

PŘIJME SE 

'ARMA o 83 akrech v Strongs 
ville O., na dlážděné cestě, el
ektrika, -hospodářské budovy 

jiné zařízení. Prodá se za 
>175 akr, též se vymění za 

městský majetek. Dobrá inves-
tace. Bližší sdělí Mr. Stefaník, 
3240 záp. 54. ul. Tel. Hemlock 
3519. 4-29 

XJBRÝ PRfJEWÍ i majetku 
na západní straně při výměně 
za grocerní a řeznický obchod, 
ilaste se v č. 3240 záp. 54. 
ul. Zavolejte Mr. Stefaník, 
iemlock 3519. 4-29 

SINGER SICÍ STROJE prodá
váme na splátky. Hotově $5.00 
a zbytek $3.00 měsíčně. Vy
měňujeme též staré šicí stro
je. Hlaste se v č, 4313 ClajrJs 
Ave. & W. 

Pofiil., W., Sob. 

CUPTE tento domek o 5 svět
nicích s koupelnou, vedle U>» 
nion káry. Cena $4800. BližÉ 
sdělí Nejedlík & Mikeš, real
tors, 11015 Unioa *v«. 
Broadway 2586,^ , y* .1^ 

PŘIJMOU SE ženy neb dívky 
na vyklízení a na výpomoc při 
domácí práci v domě na Sha
ker Heights. Musí se domluvit 
anglicky. Zavolejte tel. Fair-
mount 1127. 4-25 

*RODÁ SE 4 roky starý důni 
v Corlett o 4 pokojích s koupají 
noU, sklep, půda, je tam ješti 
jeden lot. Cena $5000, domeÉ 
sám o sobě má cenu $4000| 
Fllaste se u Smolík Bros., 831 £ 
Quincy ave. Tel. Cedar 2383. 

PŘIJMOU SE dělníci, "klempí
ři na plechařskou práci. Hlas
te se v č. 4950 Broadway. 4*5 

PRODÁ SE 
Prodáváme domy. 

Máme 400 domů nových 
starých 

v Cranwood a Corlett. 

Přijmem čtyři dobré a čilé 
muže neb ženy k jejich pro 
ději Tažte se dopoledne. 

Broadway 1063 

Cranwood 
Realty Company 

13203 Miles Ave. 
PRODÁ SE mlékařský obchod 
při kterém je čistého užitku 
přes $300 měsíčně. Je při něm 
dům o 6 pokojích, vše zaříze
no, dva trucky a jiné. Vezme 
;e menší splátka aneb dum je-
Ino neb dvourodinný. Mu* 
být prodán následkem odjez
du do Evropy. Hlaste se v 
í'.240 W. 54. St. Zavolejte Mr 
S. Stefaník, Hemlock 3519. 

4-29 

MÁM nové postavené domy o 
(i neb 7 pokojích na západní 
straně v dobrém okolí. Přijď 
te neb zavolejte Mr. S. Stela 
nik, 3240 záp. 54. ul. Tel. Hem 
lock 3519. 4-29 

PRODÁ SE zachovalý stříbr 
ný kornet za $25. Hlaste se v 
č. 3201 výefe. £3i. ui. ifi Kins 
man Rd. 4-21 

PRODÁ SE dům o 6 pokojích 
jednorodinný, vše moderne 
zařízeno. Lot 35 při 146 atř. 
garáž, ulice dlážděná a za 
placená. Cena $7500. Agenti 
se vylučují. H^ste se v č. 3201 
vých. 131. ul. z Kinsman rd. 

4-2 

P£KA*I POZOR! Musím pro 
dat svoji moderně zařízenou 
pekárnu, všechny stroje a no 
vý truck. Týdní tržba $750 
Kdo chceš koupit, přijď a pře 
svědč ge osobně. Cena $2500 
Příčina prodeje nemoc a nut 
ný odjezd na farmu. Hlaste se 
v i. 3440 vých. .tli. v zadu 

4-2 

PRODAJÍ SE* kachní vejce a 
mladé, kachny, lj-laste se v c 
12419 Farringdon ave. v Cor 
lett. / 4-25 

•- Karpety všech druhů a 
každé velikosti, také na scho 
dy ve velkém výběru u 'SE
DLÁČKŮ, 4816 Broadway 

Sř.ifl 
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STftEDA, ^5. DtJtNA 1^4. 

PRONAJME SE byt o 5 svět
nicích s koupelnou, vše zaří
zeno. Hlaste se v č. 4639 Broad 
way. v 4-22 

BODAJÍ SE levně zachovalá 
Grand kombinační kamna. Hla 
ste se u James Fousek, 115S 
vých. 105. ul. 4-2Ž 

PRÁVĚ dostavuji několik je-
dnorodinných domů v dobrém 
okolí na dlážděné ulici v Cor-
ett, vše na jednom poschodí, 

blíže káry a školy. Též jeden 
bungalow č. 4306 vých. 116. 
ul. z Miles ave. Nepromeškej-
te tuto výhodnou příležitost, 
jsem jist, že koupíte. Hlaste sie 
u Fr. Lisý, kontraktora, 4310 
vých. 116. ul. 4-28 

STROMKY, keře, růže, živé 
ploty. Andre sklenníky a škol
ky. 11630 Imperial ave. Tel, 
Gar. 2735. 4-2ŠS 

PRODÁ SE cukrovinkový a 
groeerní obchod s prodejem 
doutníků, kde se trží hotovsě 
přes $400 týdně. Cena se zá
sobami a zařízením $160®. 
Pěkný byt o třech světnicích, 
nájem « bytu $18 měsíčně. 
Hlaste se mezi 5. a 7. hod. 
večer v č. 6106 Quincy ave. 

4-30 

PAPÍROVÁNÍ, čistě, dobře, 
za cenu přiměřenou provádí 
B. Sedlecký, 3643 vých. 138. 
ul. 5-1 

CIHLOVÝ BUNGALOW 
v Corlett. 

Cena $5800. $800 hotovit. 
5 pok. Všecko zvelebení. \ 

13202 MILES AVE. 
Cranwood Realty • Cfli < 

" 4-23 

PRODAJÍ SE cihly 2 druhé 
ruky. Hlaste se v č. 4321 Per
shing Ave. 4-28 

PRODÁ SE zánovní bycikle a 
dětská vysoká židle. Hlaste se' 
v č. 13217 Horner ave. 4-2£ 

PRODÁM PĚKNÝ Velký jeá-
rodinný dům o 8 pokojích, #-
lektřina, koupelna, sklep, p|-
da, vytápění horkou vodou, 
pěkný velký lot, 2 garáže, dlá
žděná ulwe. Hotově $250l>, 
ostatní dle ujednání. Hlaste fa 
v čís. 3333 Woodbridge Aim.;' 
blíže W. 25th St. 

PRODÁ SE jednorodinný d&H 
tři roky starý, 6 pokojů, kou
pelna, garáž, pěkný lot. 2á^á 
se hotově $2500. Hlaste se 
č. 3399 vých. 145 ul. z Ki"*-
man Rd. v v 4-28 

£RODÁ SE seť do i)arloru, 
dd jídelny, set-do ložnice, Siá-
ger šicí stroj, kamna na uii 
a plyn, vše velmi levně, frudjg-
li to brzo prodáno. Hlaste ae 
v č. 4313 Clark Ave. ;  ? 
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