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Pończochy 
Psmekl· entn· 

ii ret on pońciO- 
eh* drugo- | Cr» 
rx$dn*.5c g. 17V 
Damekie ubłtwtt- 
nione i>ońcroehy,— 
25c gttonek, 15c 

Meble 3 piętro. 
Elastyczne 45 funtowe, filcowe, 
materace. Imperial kanty, w pię- 
knym Art drelichu, _ q 

^ 

wszy. wiel. $8.50 war. 

Składane dla odpoczynku trawni- 
kowe krzesła, s grubego prążko- 
wanego drelichu ze spo- ^ / 

rzynkiem dla nóg za · ..»l#OV 
I*iękne towary. Główne piętro. 

Pilgrim jedwab do haftowania, 
wszystkie kolory, zwykle ^ 
3c, specyalnie po · 

35 pokrowczyków na podu*/^ j 
ki do wyszywania po ... ^ | Q 
35 stemplowanych dzle- ^ 
cięcych sukien po - JLóC 

Modula rstwo. 

Czerwcowe róże, czerwone ^ 
1 różowe pęczek f (J 
American Beauty róże 
2 w pęczku. 15c 19c i .... 

Włosowe towary. 
Ludzkie warkocze wio- 

| 
sów, $2 wartość za 1 »OV 
Carmen siatki włosowe, tuz. 23c 

Drobiazgi. 
49c gumowy toaletowy 
grzebień za AśóO> 
Garnirunkowe guziki, j 
19c, kartka za I^/?C 
Podwiązki 25c wartość .. 12V3G 
19c frędzle do sukien po ...10c 

Biżuterye. 
Damskie tylne grzebienie 
$1.50 wartość za 
26 sztukowy komp. srebr. a 

naczyń $7.48 wartość, 
1881 Rogera łyżeczki do herbaty, 

y» tuz. komplet, zwykle 

•98c 

75c za tylko 
La Valiere w 

1 $3.25, w tej sprzed. 
La Valiere wartości $4 ^ 

19c 

19c 

% Rękawiczki 1 pasy. · 

Dziecięcie Buster Brown pasy, 

białe, czarne, czerwone ^ ^ / 
25c gatunek za 12/zC 
Damskie lisie gloves. krót- 
tkie. kol., 25c war. za . . 

Stoły taniość knve. 

Sanitarne Castle myżdło po 7'^e 
Dziecięce rompers 'l — 7 po «» 
Damskie chust., zwyk. 4c, po 2c 

Cygara 4-te piętro. 
New Bachelor cygara, pd. 50 $1.70 
Plow Boy albo Navy tyt. 
5 paczek 

Groserye, 4te piętro. 
Century albo Washburn _ 

mąka, % 69c;H 1.S8,*.. 
Moellers Best Family 
mąka \/% tylko OZC 
Eckardte Bohemian Rye — « 

mąka tylko 

Catsup Snlders, pajnt. but. ,*10c 
Pół pajntowa tylko 10c 

Miel. cukier, 10 funt 38c 

Z funtem kawy 25c 1 wyżej. 
Sardynki w oleju, 3 puszki ,13c 
Ogórki z kopru duże jeden .. lc 

Golden Blend Rio kawa, ft. 12|/2c 
Lowney Cocoa funta za lfl/aC 
Topiony szmalec funt l0l/4c 
Smaczny limburger ser ft. 15'/2c 
Kartofle Michigan peck .... 30c 

Obwarzanki marki star ft. ... 6c 

Pomidory, groszek, kuku- 
rydza, 3 puszki za 

Jap Head ryż, 3 funty za ..10c 

Colum. Laun. myd. 10 kaw. 40c 
Jedno pudełko Lekko darmo. 

ZelaAtwo, 4 piętro. 
Druciane siatki do okien, ramy z 

twardego drzewa, 18 cali j 
szer., rozc. się do 24 cali, 1 t)C 
Maszynki do cięcia trawy. 14 ca- 

lowe, 7 calowe koło, noże 

Teg.. 3 wartość za .... 2.19 

15c 

Męska odzież, 2 piętro. 
Męska letnia, lekka prążkowana 
spodnia odzież, wielk. _ _ 

do 50, 50e war., za 35C 
Męska balbriggan spod. e- j 
dzież, wezy. wiel., 25c gat. | VC 
Męskie ponjee koszule, z kołnie- 

rzem dołącz., 76c pA- 

gatunek za OVC 
Męskie robot, spodnie j 
$1.50 1 $1.76 war., za . I 
Pictorial Review modelka 
na czerwiec 10c i ...... 

Trzewiki, 2 piętro. 
Damiaie matowe." ikftrzane tapinnne trr'Wi- 
ki. wszystkie wielkości 3 do b, ere- | * C 
finie obcxaay, #25 war., *a l./£j 
Damekie 1 meki· dywanowe domc we | 
ślipry. wielkości 3 do 11, po 1 j'V 
Kompletny zapas przyrządów do puc 

wania 

obuwia, łrezotka z baran. walny, na· — 
tuazaca i 10c pnd. Shlcola, za * 

Lekarstwa, Glóinie piętro. 
I Pinkbams Vee. Compouod 65e 

Sac Ti* ftlbd Oets'it · ·* 

V>3 Bromo Seltzer Ib» Swiseo 
$1 najlepsza kw*rto«va Beet Iron Q.^ 
A wine 'TOC 
$1 Duffy's Malt Whiskey 6»c 

Likiery, 4 piętro. 
1 C5 butelka Cream Rje »lo.» Kentucky Pnre 

Rye 100 proof., peioa kwartowa zA. 

butelka, epecy»lnie za „U7L 
Dobry dubeit. Getreide Klmrr.el. but 51c 

8unny Brook. butelkowany w bondzi· elbo 

Old Mc Brayer Kentucky Buurbon, r 
w tej spr/edaży, butelka ... U/t 
100 but. Pennsylvanie Zytniwkl, 7/-» 
neta* kwarta .....O/L 
Oalifornia Cognac Brandy. atar, butel.. 54c 
Jftlt Marrow. tuzin butelek 87<* 
Milwaukee Esport piwo, 5tuziny | 
butelek, za I,UU 

Mięso. 
Tvln» ćwiartka cielącłuy, po —17o 
Przedni·» ćwiar kaci-lciny te w 14e 
Ch deewiete łopatki, po l*4c 
Przednia ćwierć ekopowiny, po .........18c 
Cburty świeiy lamb etew lto 
Primé Cbnck Roast Mc—16e 

Chuda wołowina na roel Il He— ISe 
SwiriyBatnburcer.pt 1»« 

Cbu'i» cukr. zapr. Rompcorn Beef -'«· 
Chude cukrem /apraw. Calif łopatki... r*Hę 
Chuda cukrem zaprawiana M niua 3?i—26e 

' Dnia 26-go maja, w kościele Niepo- 

kalanego Poczęcia . M. P. w Soutn 

Chicago, stanie na kobiercu ślubnym 

panna Marta Posadziska z panem 

Janem Szajerjskim. 

O O 

u 
BRANIE sprze- 
dawane po $15 

w czasach obecnych 
nie jest, ogólnie mó- 

wiąc, tak dobre co 

dawniej. Naturalnie 
rozchody są wyższe, 
wełna kosztuje wię- 
cej. Jak zwykle ku- 

piec utrzymywał ce- 
nę równą lecz obni- 

żał gatunek. Mogli- 
byśmy tak samo u- 

czynić gdybyśmy i 

chcieli. Gdybyśmy 
' 

tak uczynili może 
wcale nie zauważy- 
libyście różnicy, — 

przynajmniej nieod- 
razu. 

Lec z pr zez wiele lat na- 

szą specyalnością były 515 
ubrania. Continental sława 

została zbudowana na tych 

15 ubraniach, i dzisiaj, z 

powodu naszej ogromnej si- 

ły zakupna i sprzedaży, da 

jemy absolutnie najprze- 

dniejszą #15 wartość na u- 

brania w kraju. Pamiętajcie 
i nadal tak będziemy postę- 

powali. 

Obcięliśmy nasz 

procent zysku, lecz 

wiemy, że jeżeli was 
nie obsłużymy rze- 

telnie nasz interes 

nie będzie wzrastał. 
Wtem postanowie* 

I niu jesteśmy jedy- 
1 nymi. Inne firmy 
l dądzą wam pośle- 
' 

dniejszą wartość, za 
wasze pieniądze niż 
poprzednio. I tak 

J Continental daje 
4 wam najpiękniejsze 
fi i najtrwalsze ubra- 

nie jakie $15 może 
kupić. 

Setki młodzieńców, męż- 

czyzn i chłopców oszczędzi- 
ło od $3 do $5 na ubraniu u 

Continental. Gwarantujemy 
doskonałe dopasowanie i ab- 

solutne zadowolenie. Ślicz- 

ne ?apasy z najnowszych 

materyi, deseni i odcieni. 

Zakupcie swe następne ubra- 

nie u Continental a otrzy- 

macie pełną wartość za każ- 

dego okrągłego dolara. 
' 

"" "r 
· · 

Inne śliczne wartości 

SIO do $30 
V ... 

Pamiętajcie, że ofiarujemy najnowsze i najlepsze wierzchnie palta 

Dajemy dwukołowce na zadziwiających warunkach objaśnionych w naszych oknach. Nie potnijcie tego. 

Nąjwiększy poza śródmieściem Skład 
Otwarty wieczorami we wtorek' 

Odzieży i Trzewików. czwartek, sobotę i w niedzielę rauo 

SCHMIDT «LIAS KOWALSKI 
ARESZTOWANY. ;f, 

W Anglii dostał się w ręce policyi. 

Pieniądze ukrył - nie znaleziono ich przy nimi 
Policya wyśle detektywów po niego. 

Ruble rosyjskie, moneta, która 
Adolf Schmidt, alias Kowalski lu- 

bił nadewszystko, więcej' nawet 

niż żonę i dziecke, okazały się 
Grunwaldem dla niego. Kowalski 

były szef departamentu wymiany 
pieniędzy w Banku Peoples 

Stockyards State został areszto- 

wany w Anglii. 
Dnia 3go maja Kowalski uciekł 

z Chicago, zabierając ze sobą 

12,000 rubli i 500 dolarów w ko- 

ronach austryackich. 

W czoraj rano Kowalski scho- 
dził z pokładu okrętu w Bristol, 
w Anglii, i tam dowiedział się, że 

Chicago'nie tak łatwo da sobie 

wydrzeć 12,000 rubli. Detektyw 
zbliżył się do niego, aresztował 

go i marzenia spokojnego życia 
w Królestwie Polskiem, do które- 

go Kowaliki jechał — prysły w 

j-edtiej chwili. Aresztowali go de- 

tektywi angielscy, telegraficznie 
powiadomieni o ucieczce Schmid- 

ta-KowaUkiego. 
· 

AVczoraj przyszła telegraficzno 

wiadomość z Anglii o aresztowa- 

niu Kowalskiego. Przyznał się 
nawet do winy. Policyi tam jed- 
nak powiedział, że pieniądze u- 

krył w Stanach Zjednoczonych i 

istotnie bardzo mało gotówki 
znaleziono na jego osobie. 

Agencya detektywów Burnsa 

zdołała wytropić Kowalskiego. 
Dowiedziano się, że Kowalski 

wyjechał do Montrealu i w tem 

mieście kanadyjskiem przekona- 
no się, że d. 6go maja Kowalski 

wsiadł na okręt i wyjechał do 

Bristolu. 

Policva amerykańska poczyniła 
już przygotowania do ekstradycyi 
— więźnia sprowadzi się do Sta- 
nów Zjednoczonych na proces. 

Detektywów po niego już wysła- 
no. 

' 

f Notatki Reportera) ' 
Przad czeskim sędzią municypal- 

nym Józefem Z. Uhlirem, na stacyi 

policyjnej przy West Chicago ave., 

odbyły się wczoraj wstępne przesłu- 

chy w sprawie zamordowania Turka 

Effons'a Salih'a (<385 Millwaukee ave.) 

i fatalnego pokaleczenia drugiego 

Turka, Amal'a Abdul'a (843 Grana 

ave.), niedaleko fabryki obuwia fir- 

my Selz, Schwab & Co. · 

Jako oskarżeni stanęli wczoraj w 

sądzie: Ludwik Sałata. 1676 Wright 

til., posądzony o zamordowanie Sa- 

lih'a; oraz czterech towarzyszów je- 

go: Leon Bielski, 1401 Noble ul.; A- 

leksander Krawczak, 1364 Sloan ul.; 

Franciszek rPryczyński, 1519 McHen· 

ry ul. i Magis Urban, 1540 Augusta 

ulica. 

Oskarżonych Polaków bronił adw. 

W. J. La Buy, który 4 ciągu zeznań 

naocznych świadków dowiódł, że ów 

zabity Turek, E. Salih, najprzód ude- 

rzył Urbana żelaznym prętem długo- 

ści 12 cali a szerokości 1 cala; że 

wtedy Sałata pospieszył z pomocą 

Urbanowi i nożem żgnął Turka. 

Sędzia Uhlir odłożył dalsze prze- 

słuchy do 28-go maja, bo dnia 27-go 

b. m. ma się cibyć „inkwest" koro- 

nera. 

Ranny Turek, Amal Abdul, które- 

go pożgano nożem w brzuch, leży w 

szpitalu powiatowym; stan jego na- 

der krytyczny. 

Adwokat La Buy postarał się o kau- 

cyę (po $2,000) dla Bielskiego, Kraw- 

czaka, Pryczyńskiego i Urbana, więc 

już wypuszczono ich na wolność, ale 

Sałata jeszcze stezi pod kluczem, bo 

sędzia na niego żadnej kaucyi nie na- 

łożył. 
a c 

Wczoraj wieczorem o godzinie 5:40 

do Pennsylwanii odjechali Wiel. X. 

Jakób Gryczka, proboszcz polskiej 
parafii w Forest City, Pa., i Wiel. X. 

Franciszek Nowakowski, proboszcz 

polskiej parafii w Nanticoke. Pa. 

Obiad pożegnalny odbył się w do- 

mu państwa Knittrów, na rogu Had- 

don i Hoyne aves. Oprócz powyż- 

szych gości obecni tam byli: Wiel. 

X. AlekVnder Knitter, Wiel. X. Fer- 

dynand ścieszka, Wiel. X. Walenty 

świętek, Wiel. X. Tomasz Bona, Wiel. 

X. Władysław Kukulski, p. Jan Ko- 

nopa, p. Przyborski i p. Szczepan Ko- 

lanowski. 

Samochodem odwieziono byłych 

uczniów Kollegium św. Stanisława 

na dworzec kolei „Michigan Central". 

M O O 

Jan Strom, liczący lat 26, który 

podobne we czwartek miał się oże- 

nić, •debrał sobie życie w mieszka- 

niu p«r. 2846 Trumbull ave.; zacza- 

dził się gazem. 

Donosimy tę smutny wia- 
domość lż najukochańszy brat 

nasz 

Ś. P. 
Onufry Kozloweld 

po krótkiej lecz ciężkiej choro- 
bie, pożegnał się z tym światem, 
opatrzony św. Sakramentami, d. 

14go maja, 1914 roku, o godzi- 
nie lszej popołudniu, przeżyw- 
szy lat 34. 

Pogrzeb odbędzie się w sobo- 

tę, dnia 16go maja, o godzinie 
8:30 rano, z domu żałoby pnr. 
2018 Pleasant pl., do kościoła 
św. Jadwigi, a stamtąd na cmen 
tarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: - 

Władyitaw Kozłowski, brat; 
Konstanty Moc żarski, szwagier; 
Gabryela Sadowska, siostra. 

• 
Wszystkim krewnym i znajo- 

mym donosimy tę smutną "wia- 
domość iż najukochańszy ojciec 
nasz 

Ś. P. 
Michał Przybylski 

członek Tow. św. Wojciecha nr. 

lszy, po krótkiej chorobie, po- 
żegnał się z tym światem, opa- 
trzony św. Sakramentami, dnia 

14go maja, 1914 roku. o godzi- 
nie 8mej rano, przeżywszy lat 
70. 

Pogrzeb odbędzie się w sobo- 
tę, dnia 16go maja, o godzinie 
9tej rano. z domu żałoby pnr. 

1512 W. 19ta ulica, do kościoła 
św. Wojciecha, a stamtąd na 

cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Michalina. Maryanna, Cecylia, 

Stanisław, dzieci; Helena, syno- 
wa; Piotr Goranowski, zięć; Jó- 
zef Przybylski, brat; wnuki i 

wnuczki. 

[ Ruch w Towarzystwach. 
ZE STANISŁAWOWA. 

— Lekcya Chóru Panien ł Dam, 

kościoła górnego odbędzie się dzisiaj 

o godzinie 7:15. Lekcya Chóru Mło- 

dzieńców i Mężczyzn odbędzie się o 

godzinie 8:15. — A. J. Kwasigroch, 

dyrygent. 
Z JACKOWA. 

— Tow. św. Józefa grupa 125 S. 

P. w A. odbędzie miesięczne posie- 
dzenie dnia 19go maja, o godzinie 

pół do ósmej wieczorem, w hali zwy- 

kłych posiedzeń. — J. Hajdys, prez.; 
J. Gawroński, eekr. prot., 3045 Mil- 

waukee ave. 

Drobne ogłoszenia 
Jedyna Odpowiedzialna 

Szkoła dla Polaków 
(catotona 1889 r.) 

Najszybsza, najtańsza i gruntowna 
nauka angielskiego w klasach i kore- 

spondencyjnie—gwarantowana. Otwar- 
ta we dole i wieczorami. W niedzielę 
i święta, od 10-tej do 12-tej przed poł. 

Narodowa Szkoła Jeżyków 
1152 Milwaukee Ave. 

róg Haddon Ave. 

OGZ SIĘ 8ALWIEKSTWA 
W kilka tygodniaoh| Jaina, cayata 1 ła- 

twa praca; nartędela dajemyi w· dnie I 
wieczorne klasy: egzamlnacjra I wydaja· 
Dy dyplomy; mlejace dla każdego nu i· 

wytnij aotoa sarablad pieniądze pod· 
«Ma naakl. 

New Msthod Barber Scliool, 
€12 W. Madison ul., Chicag·. 

> Największa i Najstarsza 

SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
1311 W. Chicago Avenue 

Labeair G Skaryntwiki, właściciel. 

Wyrabia· papiiry abjrwafilskła. Tłamaczf 

ś. p. 

Jan Kowalski 
(«kochany mąż mój i ojciec nasz) 

po długiej i ciężkiej chorobie, pożegnał się z tym światem, opa- 

trzony św. Sakramentami, dnia 12 maja, o godzinie 6:35 wieczo- 

rem, przeżywszy lat 62, 3 miesiące i 3 dni. 

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, o godzinie 10-tej rano, z domu 

żałoby p. nr. 202—159 Place, West Himmoni, Ind., do kościoła 

św. Andrzeja a stamtąd na cmentarz św. Krzyż*. 

Na Łen smutny obrządek zapfaszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu pogrążeni : 

Franriszka, żona: Jan, Aleksander 1 Józef, synowie; 
Anna Łnlińska 1 Helena, córki; Cecylia, synowa; Adam 
Lui iń.ski, zięć: Dlaryrf Osuch i Franciszka Kłosowska, sio- 
stry: August J. Kowalski, Sr., brat. 

WYŁĄCZNA polska szkoła 
BALWIERSTWA 

ssssa. ssttffK saarę 
•trakcja. Dtlenne wleotornekur·». Zapytać alf 

o pan» Witkowskiego. 

Weeta'i Hifh Cktt Barber Scfeol 
iafi8 W. Madison uL. CHICAGO 

Drobne ogłoszenia 
tc za słowo 

DO wynajęcia 2 małe pokoje, lsze 

piętro, niema gazu. 1300 Austin av. 

. 15 

FRONTOWY pokój dla dwóch panów 
— parter. 1117 N. Paulina blisko 

Di- 

vlslon. 
___ Hi 

POTRZEBA porządnych panów na 

mieszkanie. 1481 Erie ul., lsze pie- 

tro. 15 

Pokój do wynajęcia dla porządnego 

pana. 1254 Dickson ul., 3cie piętro. 

front, blisko Milwaukee ave· 15 

Zawiadomienie 
F>ani S. BABYAR 
Dyplomowana akuszerka 

Przeprowadziła się z pnr. 1758 W. 

21st place, pnr. 2143 Powell ,ave.t 

blisko Milwaukee ave. i Western av. 

Telefon Armitage 6252. 

POTRZEBA mężczyzn lub dziewcząt 

na mieszkanie. 3700 George ul., A- 

vondale. 

PO ,-wynajęcia dwa para ogrzewań* 

ofłsT nad apteką Hottineera. 801 

Milwaukee ave., pór Chicago avp 
XXX 

Darmo! 
PrzvSHIcie swe nazwisko adres a o- 

trzvmacie 5 ślicznych pocztówek 
DARMO. Pisz do Pescia and Co.. — 

1328 Broadway, New York. Dent. 2. 

27 mała. 

Rzefnik noszukuje nracv w skład*»»» 

rzeżniczym. Pomuald Barszys, 14"° 

S. 50th ct.. Cicero. 111. 15 

POTRZEB \ mężczyzn do nauki pra- 
sowani» Po wyuczeniu dobra robo- 

ta. 1100 N. Robev ul., blisko DM- 

sion. 

PTEKARZ c'astek na drugą rękę; 

zna przv ptecu: poszukuje p/racv. 
Sobolewski, 2819 Hillock ave. 1 * 

GOSPODYNI znająca się na kuchni, 

poszukuje miejsca u księdza. M. P. 

1511 Tell place. 15 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- 
sowania. Po wyuczeniu dobry zaro- 

bek. 2153 Milwaukee ave. 19 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka- 

nie. 3cie piętro, w tyle. 1254 Clea-- 
ver ul. 15 

PIEKARZ poszukuje pracy przy 
chlebie albo ciastkach. 5637 Grand 

ave., na dole. 16 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka- 

nie. 1437 Wicker Park ave. 3cie pię- 

tro^ 
' 15 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie, lsze piętro, od tylu, przy małej 
familii. 1660 W. PlviBion ul. 15 

POTRZEBA 2ch mężczyzn na miesz- 
kanie 1462 W. Erie ul., zgłosić się 
wieczorem, 3cie piętro, w tyle. 

POTRZEBA porządnych mężczyzn na 
mieszkanie. Pokoje dla 2ch lub 3ch, 

czyste, frontowe. Osobne wejście na 
2giem i 3ciem piętrze. Zgłosić eię 
na 3cie piętro. 745 Milwaukee ave., 

róg Carpenter. 15-19 

Dam pracę 
każdemu kto kupi u mnie 40 akrów 

ziemi. Ziemia pierwszej klasy, przy 
dużem mieście. Wpłaty żądam tyle ile 
kto może. Antoni Karasiński. Far- 

mer. Wiadomości udziela Lewandow- 

ski, II09 Noble ul., Chicago. 16 

DO wynajęcia rogowy salon na Ra- 

cine ave. (przedtem Center ave.) —> 

stare, wyrobione miejsce z komplet- 
nem urządzeniem. Kopalnia złota dla 

odpowiedniego człowieka. Zgłosić się 
na drugie piętro. 727 N. Racine ave. 

róg Superior — Pani Wolf. 16 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka- 
nie. 1272 Augusta ul. 16 

POTRZEBA 2ch mężczyzn na miesz- 
kanie. 1642 N. Marshfield ave., blis- 

ko North ave., 2gie piętro, front. 

POTRZEBA dobrego wspólnika do 

groserni i buczemi; musi być rzeż- 

nlkiem. 1536 Ohio ul. ^*5 
POTRZEBA mężczyzn albo dziewcząt 
na mieszkanie. 1505 Paulina ul., 2gie 
piętro. ; , .16 

MIESZKANIE 4 duże pokoje. $10. 
2313 Coblentz ul. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszkanie 
1146 Noble ul., blisko Milwaukee 

ave., 3ciepiętro. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie, cicho i spokojnie. 1134 Noble ul. 
Wiadamość w składzie. . 19 

Pokój do wynajęcia dla porządnego 
mężczyzny lub panny bez wiktu. Ką- 
piel i elektryka, drugie piętro, od ty- 
lu. 1116 N. Wood ul. . ,. 16 

ŁADNE widne mieszkanie do wyna- 
jęcia dla mężczyzn, z wiktem, tanio. 
1118 Ashland ave. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1740 W. Augusta ul. 16 

POTRZZBA mężczyzn na mieszka— 
nie. 1542 Tell pl., tylny dom. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. z wiktem. Pokoje dobre, z osob- 
nem wejściem, tanio. 512 Kedzle av. 

POTRZEBA porządnych mężczyzn 
lub panien na mieszkanie. 1643 

Plackhawk ul., 3cie piętro, front. — 

Wejście z tylu. 

POTRZEBA porządnych mężczyzn 
lub panien na mieszkanie. 1416 

Augusta ul. 16 

PRACA. 
~ 

lc ZA °LOWO. 

POTRZDBA młodego mężczyzny jako 
rozwoziciela w farbiarnl, musi mó- 

wić po angielsku. 2043 Wab&hsia 

ave. .... 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. Zgłosić się zaraz. 1065 Mil- 
waukee mt _ 


