
W sprawie Albanii. 

\ wilajetach Kossowo i Mona- 

styr, które obecnie zabiera Ser- 

bia, mieszka przeszło półtora mi-j 
l'on a Albańezyków. Ci Albańczy-j 
cv w ten sposób dostają się pod 
panowanie serbskie. Jest to stan, 
z którym Aibańczycy nie i>ogodzą i 

się nigdy. Jeszcze gorzej przed-· 
, stawia -ię kwestya uregulowania1 
granicy tnl strony Czarnogórza. 

(»dy Czarńogórcy w obecnej woj"- ; 

nie bałkańskiej wezwali Maliso^ 
rów na pomoc przeciwkp Turko»?v 
zrobili to pod pozorem. że chcą: 

wywalczyć dla Malisorów wol- 

ność i zrzucić z nich jarzmo ture- ; 

ckie. Król Mikołaj osobiście tlał 

Malisorom tę obietnicę. Tymcza- 
sem teraz Malisorzy widzą, że ich! 
oszukano i że Czamogórcy nadu-: 
żyli ich pomocy na własne cele. j 
Malisorzy przysięgli tedy. jak je-j 
den mąż, zerwać się do broni j 

przeciwko Czarpogórcom. Mali-1 

sorzy w Skodarze założyli już pro 
test piśmienny przeciwko ustano- 
wionemu uregulowaniu granicy i 

wręczyli ten protest wieU<im mo- 

carstwom za pośrednictwem ko- 

mendanta eskadry międzynarodo- 
wej w Skodarze. admirała angiel- 
skiego. Burnerya. Malisorzy wal- 

czyli w imię. niepodległości Al- 

banii. Xigdy przecież nie chcieli 

dostać s?ę pod panowanie Czarno- 

górców. Pomiędzy Malisorami i 

Czamogórcami. jak wogóle po- 

między-Malisorami i Słowianami 

prawosławnymi niema żadnych 

węzłów pokrewieństwa. Niema' 

też nadziei., ażeby możliwe było, 
zbliżenie. Historva uczy. że Mali-j 
sorzy katoliccy daleko bardziej 

cierpieli pod panowaniem pra- 

wosławnych Słowian.,aniżeli pod 

panowaniem tureckiem. N"i« ttłe- 

«;a wątpliwości, że pomiędzy Ma- 

lisorami i Czamogórcami przyj- 
dzie do walki. ^ .t. ? 

Xabolesniej dotyka Albańezy- 

ków uregulowaie granicy od stro- 
ny Grecyi. Cały szereg mia*t czy- 
sto albańskich ma się dostać pd 

panowanie greckie. Czamuria ped 
Prevezą, Ginokastra. Konica. 

Korcza, wszystko to są miasta za- 

mieszkane niemal wyłącznie 

przez Albańezyków, a mimo to 

mają przypaść Grecyi. 

Niedola słowackiego teatru. 

Z Lubawy donoszą: Wydział 

krajowy stanowczo odmówił sub- 

wencyi na słowieński teatr naro- 

dowy w Lublanie. A że równocze- 

śnie Rada miejska stibwencv 

swoją «czyniła zależną od decy- 

zyt Wydziału krajowego — los 

teatru słowieńskiego został przy- 

pieczętowany. Jedyny słowieński 
:eatr w Austryi przestanie istnieć. 

Relewiez, Ludwika, lat 72. 2 Cop- 
iez ulica; 14-go października; 

Rłjaelin, Antonina, lat 6S, 1495 Cly· 
boum avenue; 4-go października; 
Surdyńska. Maryanna. lat 37, 1543 

Fry ulica; 14-go października. 
BR3 

/ 

Jourbc., Stefan, lat 43, 1349 Bradley 

ulica; 13-go października; 
Karata, W., lat 43 lłilS S. May 

ca; 14-go października; 
Nowak. Barbara, lat 43, 3531 Cott 

Grove avenue; 14-g3 października; 

uU- 

lee 

Z bólem serca donosimy tę 

smutną wiadomość wszystkim 
krewnym t znajomym ii naju- 
kochańszy mąż mój i ojciec 
nasz 

S. P. 
JA.\ MICK 

po długiej i ciężkiej chorobie, 

pożegnał się z tym światem, o- 

patrzony św. Sakramentami, d. 

15go października. 1913. roku, 
o godzinie 3:13 popołudniu. — 

przeżywszy lat 28. 
Pogrzeb odbędz e się w sobo- 

tę. dnia 18go października, b. 

r., o godzinie 9tej rano, z do- 
mu żałoby pnr. 1419 Park ul., 
do kościoła Zwiastowania Naje. 
Maryi Panny ( Annunciatlon) 
ca Paulina i Wabansia ave., a 

stamtąd na cmentarz św. Woj- 
ciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
ł znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Marvanna Mick, żona; Franci- 

szek. A doi i na i Małgorzata.ri zle- 
ci; Marynunn >lirk, matka; i 

A le x amie r Mick. brat; Franci- 

szka. Agnieszka i Maryan.ia, 
siostry. 

—— 

Moje Leczenie Wodą 
4 podstawi» przeszło 3-letniego 
doświadczenia, mipi-af dla lecze- 

nia chorób i «Ir*vin-tnia zdrowia 

ks. 8«baa:yao Kneipp, rzvinsko- 

kaloHcki pribfisiC': w WęeishiuT-n 
(Bawaryl). Z upoważnieniem auto- 
ra z 3ifgo po*i<;Włi mego i opraco- 

wanego na uowo wydania, prze- 
tłóui csrł J. A. Łukasekiewięz. 

Cen* SOc 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
1457 W. Drvision ul., Cbicsgo - * 

>IŁJ •J.»' 

r 
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Wszystkim krewnym i znajo- 

mym donosimy tę smutna wia- 
domość iż najukochańsza żona 
moja i matka nasza 

» Ś. P. 
Honorata Mo*tejko\vska 

członk ni Tow. Poiek Imienia 

Seweryny DuchióskleJ gr, 18, 

po krótkiej chorobie, pożegnała 
się z tym światem, opatrzona 
św. Sakramentami, dnia 14so 

października, 1918 roku, o Ro- 
dzinie 7:40 wieczorem, przes- 
zywszy lat 31. 

• Pogrzeb odbędzie się w sobo- 

dnia 18 października o go- 

dzinie 9iej runo, z ilomu żałoby 
pnr. 1228 Dickson ul., do koś- 

clołaśw. Trójcy, a stamtąd na 

cmentarz w. Wojciecha. 
Na teu smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeń : 

Dominik Moetfiejkowikl, — 

mąż; Henn4*. (łertruda, Alek- 

sy, Helena, dzieci; wraz z cała 

rodziną. 

I Ruch w Towarzystwach. 

ZE STANISŁAWOWA. 
— Wszystkie cztery Oddziały Bra- 

ctwa Młodz. św. Józefa będ$ miały ; 

spowiedź dziś wieczorem i jutro, zaś 

w niedzielę dnia 19-go października 

przystąpią do Komunii św. o godz. 

5:36 rano w górnym kościele. Wszy- 

scy członkowie mają. tę spowiedź i 

Komunię św. odprawić. — WieU X. 

Jan Dembiński, kapelan. 

„ .— Tqw. Muzycznp-Literackie im. 

Leona XIII. — Członkowie i członki- 

nie którzy należę do Chóru tegoż Tow. 

mają lekcyę śpiewu dziś wieczorem 

o godz. 8-mej w hali śpiewu górnego 

kościoła. — Jakób Netzel. 

— Oddział 12-ty św. Kingi Macierzy 

Polskiej ma dziś wieczorem o godzi- 

aie 8-mej posiedzenie w sali zwykłych 

posiedzeń. Obecność wszystkich człon- 

kiń jest koniecznie pożądana. 
— Elż- 

bieta Rybclńska, prez.; Lucya Mucha, 

eekr proł. 

Z MARYANOWA 

— Tow. św. Grzegorza nr. 348 Zj. 

będzie miało trzyćwierOroczne posie- 

dzenie w poniedziałek dnia 20go paź- 
dziernika o godzinie ósmej wieczo- 

Tem. w hali zwykłych posiedzeń. — 

Każdy członek powinien być obecny 

ponieważ sa w&żtie sprawy tia zała- 
twienia. Za nieobecność kara podług 

konstytncyi. — Stan. Chwalisz, pre- 

zes, Józef Błaszkiewicz sekr. prot., 

1811 Hervey ul. 

Drobne ogłoszenia 

WIECZORNA 
SZKOŁA ANGIELSKA 
Około 500 uczniów, których więk- 

fzość zawiodła s'ę na innych szko- 

łach a którzy u nas obecnie się ucza, 

poświadczaj»*, że tylko na*za niezró- 
wnana metoda gwarantuje każdemu 

nabycie angielskiego języka w jak 
najkrótszym czasie, oraz poprawie- 
nie sobie bytu i stanowiska. W prze- 

clwjaym razie nie zapłacicie ani jedne 
Ko centa. Lekcye odbywają się od 7ej- 
do 9ej wieczorem. Ceny jak najniż- 
sze. Opłacać można jak najdogodniej. 
Nie cheemy być porównywani z żad- 

nymi innymi szkołami, lecz chcemy 

aby każdy sam się o wszystkiem prze- 
konał, więc udzielamy próbnych lek- 

cyi z pełnie bezpłatnie. — Osobom 

pozamiejacowyra udzielamy nauki li- 

stownie. 
' 

Narodowa Szkoła 
1152 MILWAUKEE AVE., ićg Haddin Ave. 
Najstarsza największa I jedyna odpowiedzial- 

na atnerykańska s>kołn d a imigrantów. Otwar- 
ta we duie i wieczorami. W niedzielę i SwiętH 
Od -r: do l?o) rr»ed południ·»!! 

MARES 
BALSAM 
NaKASZEL 
je.t>iekar* «era na kaazel do kupienia. Leczy 

ka. 

b/.el i zaziębienie i tu prędko. Kup w aptece dal 

olej. ?3c. Odkładanie Jest niebezpieczne. 

licz SIE BALWIEBSTWA 
W kilka tygodniach; jasoa, czysta 1 ta» 

iwa praca; narzędzia dajemy; we dole I 
wieczorne klasy: egzaminacya | wydaja- 

my dyplomy; mlejsco dla każdego m«jź. 

ezyzni; można tarablad pieniądze pod· 
mu otoki. 

New Msthod Sar&er School, 
$12 W. Madison nL, Chicag·. 

| 

Czegoście pożądali, 
tegoście doczekali. 

Nareszcie trafia się sposobność wyn« 
czyć sm« po angielsku w 

Prawdziwej Polsko - Amery· 
kańskiej Szkole 

Lekcye dzienne i wieczjrne. Początko- 
we i wyższe kursą P rzyjdźcie posłu- 
chać lekcy i Zupełnie darmo., Szkoła 
na*»*» nl· ma nic wopólńeyo x liumbugiereKiom! | 
• zkoHmi w Chicago. Prawdziwa Diuka » mmi- 

malną opłat*. J 
P. Paradznisti, zarząd. W. J. tiszezld prot. 
Uważaj na nr. 937 Milwaukee ave. 

" * ' 
· :·' 
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, 
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Drobne ogłoszenia 
2c ZA SLOW . 

I I 

Potrzeba porządnych mężczyzn lui 

panien na mieszkanie. 1012 Marsh 

field ave., z tyłu. li 

POTRZEBA mężczyzn do nauki kro 
ju, szycia, prasowania na czysto. — 

1412 N. Ashland ave., blisko Black· 

hawk. li 

DO WYNAJĘCIA. 
kilka 5 izbowych jasnych i suchyct 
pomieszkali na Bridgeporcie przj 
kościele św. Barbary, Kto się chc.t 

zajmować ogrodnictwem to dostanie 

go darmo. 
Jos. C. Marson. 

2829 Keeley ul. 

albo 916 Milwaukee ave. 1" 

DO wynajęcia 4 pokojowe mieszka 

nie. '104 Grand ave., blisko 51st av 

. 
11 

BALWIERZ z Europy poszukuje sta 

lej pracy. 1371 Milwauke ave. li 

DO wynajęcia frontowy sypialny do· 
kój. kijp el: dla jednego lub dwóch 

panów. 1341 N. Ashland ave., lszt 

piętro, front, blisko Milwaukee ave 
18 

> 

POTRZEBA 2ch panów na mieszka- 
nie. 1422 Fleetwood ul. 17 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1508 W. Chicago ave., 2gie pię- 
tro, froat. 17 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

no. Frontowy, osobne wejście, l'34 
Dickson u'. 17 

POTRZEBA niewiasty w średnin 

wieku do domowej roboty przy ma- 
lej familii 1523 N. Ashland ave. li 

DO WYNAJĘCIA 11 pokojowe mie- 
szkanie. Dobra lokarva na traktyer- 

nię, blisko fabryki Deering'a. 2637 

Clybourn ave. 14-17 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. $3 miesięcznie. 733 Temp'e ul 
3cie piętro, front, blisko Chicagc 
ave. tramwai. 

Panowie Organiści 
Po płatki na gwiazdkę proszę sii 
zsrłosić do Fr. Chojnackiego. 4718 S 
Winchester a»e„ Chicago, Iii. 18 

DZIEWCZYNA świeżo przybyła z Eu 
ropy poszukuje pracy przy domowe; 
robocie. 10·36 X. Marshfield ave.f — 

ty lin y dom. 22 

ZDOLNY szewc z kraju poszukuje 
pracy. Zgłosić się 4640 Laflin ul. 

POTRZEBA mężceyzn na mieszka- 

nie ogrzewane para, z wiktem, tanio 

1118 A«hland ave. 18 

POTRZEBA 2ch panów na mieszka- 
nie. 1052 Milwaukee av.. front, Em 

.ma. '18 

POTRZEBA dwóch na mieszkanie 

1501 Emma u!., 2gie piętro, front. 
18 

POTRZEBA dwóch panów na miesz- 

kanie. 1056 Paulina ul., na dole 2 

frontu. i 18 

DO wynajęcia skład i mieszkanie za 

$14. 3d Noble ul. 18 

POTRZEBA dwóch mężczyzn na mie- 

szkanie z wiktem lub bez. 1540 Au- 

gusta uf., leze front. 

Pokój do wynajęcia, osobne wejście, 
dla dwóch mężczyzn. 1239 Noble ul 

3ęle piętro.· ^ 18 

POTRZEEA mężczyziPna mieszka- 
nie. 1225 Noble ul.. 3cie piętro, od 

tyłu. t 

· · - · ·· ' 

20 

POTRZEBA 2ob mężrzvzn na mies?- 
kanie. 1519 Tell pi. 18 

POTRZEBA mężczyzny na mieezka- 
nie. 942 Wood ul. 18 

DO wynajęcia pokoik dla jednego 
mężczyzny. Zapytać się w balwierni, 
1410 W. Chicago ave. { -,] 
POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
lnie z wiktem lub bez. 3ci dom od 

Milwaukee ave., blisko kościoła św 

Trójcy. 1054 Noble ul., 2gie piętro. 
13 

PRACA. 
1c ZA °LOWO - · 

POTRZEBA dobrego rękodzielnika 
miedzi (coppersmith) za zawiadow- 

cę (foreman) we fabryce. Taki który 
może mówić po polsku, angielsku 1 

niemiecku. Pisać do: L. Lawrece 

and Co., tfahey T. Newark; N. J. 17 

POTRZEBA rzeźnlka i grosernika 
któryby wynajął skład, 52 -mile nc 

północ. Adresować Chas. Bisno, Ke- 
nosha. Wis 2C 

POTRZEBA operatorek przy dam- 

skich surdutach i ubraniach (suits) 
1258 Milwaukee ave., 3c:e piętro. 

·' - 1S 

POTRZEBA ściegarck kantów (edge 
basters) prey surdutach. 2014 Wa- 

bansia ave., lsze piętro. 'S 

POTRZEBA dziewcząt do lekkiej fa- 

brycznej roboty. 2013 Nebraska av 

w tyle. » jet 18 
——^p·—— 

POTRZEBA dziewczyny do ofisu. — 

975 Milwaukee ave., u góry. 17 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. — Zgłosić się zaraz. 4629 S 
Ashland ave. , JL7 

POTRZEBA starszej niewiasty lut 

dziewczyny do ogólnej domowej ro- 

boty. Mała familia. 3217 Monticellc 
ave. Avondale. : XXX 

BIURA PRACY. 
·.. ZA SŁOTO. 

Największe 1 Najstarsza Biuro Pracy 
dziewcząt do mvcia statków w restfturacyl. Ur& 
tkie urodziny. nledne!e wolne. 500 dziewcząt do 
domowej roboty 1 do hoteli. Ta*te kobiet dc 
szorowani» oftsw wiec-zor^ml. 500 d*lewcząt du 
4£»pdw 1 fabryk. Nowoprzybyłe dziewczęta 
otrzymują dóbr* 1 atałę pr*oę. Nie potrzebujecie 
czekać, mo/eclc >śó zaraz 00 roboty. Jesteśmy 
w va interesie przeszło li lut 1 ditemy nujle. 

pszą pracę. 
— PANI A. NCHM1DT. 975 MII 

\raukee »>».. i)li.<i<i» KmrustH ul. N*d itptew%. 

POTRZEBA chłopców od 16 do 20 

lat do stolarskiej fabryki. 763 Mil- 
waukee ave. 25 paź, 

POTRZEBA ludzi'"na "termy, II.7^ 
dziennie, 10 godzin pracy dziennie 

Także do boru 530 do $35 miesię- 
cznie. 1820 S. Ashland ave., bliskc 

18th pl., lub 1119 S. Halsted ul. 18 

PRACA. 
. 1 Sł,«»\VO. < ! 

POTRZEBA mężczyzn i kobiet do za- 

pisywania gazet, i sprzedaży książek· 
1212 Noble ul. * 

17 
1 

POTRZEBA dobrej dziewczyny db 

ogólnej domowej roboty. 2147 Ar- 

mitage ave. 17 

POTRZEBA dziewczyny do kuchen- 

nej roboty w restauraeyi, musi mó- 
wić cokolwiek po angielsku. Zgłosić 
się po 6 wieczorem. 1647 Robey ul. 

17 

POTRZEBA kobiety do czyszczenia 
i zarazem do prania na soboty. 1112 
N. Lincoln ul., -'sze piętro. 17 

POTRZEBA chłopców powyżej lat 

16tu w naukę fachu w fabryce lamp 
i do posyłki. Firma Marshall Lamp 
and Brass Mfg. 922 Newton ul. 17 

POTRZEBA doświadczonych wykoń- 
czarek (finsliers) przy damskich 

płaszczach i ubraniach. Percival . 

Palmer Co., 367 W. Adams ul. 17 

POTRZEBA dobrego golarza na so- 

boty i niedziele· 836 Noble ul. 17 

POTRZEBA młodych dziewcząt do 

lejami (core makers in foundry). — 

Stała praca. Weźcie Clybourn ave. 

tramwaj do Diversey Park way. Illi- 

nois Mallable Iron Co., 1809 Diver- 

| sey Park way. 22 

POTRZEBA doświadczonych strype- 

rek tabakU 'Stała praca. 3328 N. 

Clark ul. , 
18 

POTRZEBA chłopaka od 14 do 1G- 

lat, do lekkiej czystej, fabrycz. ro- 

boty. Diamond Whip Co., 406 N. Cur 
tis ul. 

POTRZEBA doświadczonych maszy- 

niarek przy spódnicach (tkints), Sta 

ła praca, dobra zapłata. M. Grossman 

2023 W. Division ul. 3cie piętro. 
18 

POTRZEBA wykończarek 1 bejścia- 
rek przy spódnicach (skirts) M. 

Grossman. 2023 W. Division ul.f 3 

piętro. 18 

POTRZEBA dziewcząt do nauki ja- 
ko maszyniarek przy spódnicach — 

I (skirts). Płacimy podczas nauki. M. 

'Grossman and Co., 2023 W. Division 
ul., 3cie piętro. · 18 

POTRZEB Adobrego cieśli do repe- 

racyi domu. 1320 N. Ashland ave. 
· ?·- 

·, 
·· 17 

, POTRZEBA ogrodnika. — Franci- 

szek P. Danisch. 4920 N. Kimball 

ave., Albany Park. Jedzie się 
tramwajem Kedzie-La.wrence d· koń 
ca linii, potem pieszo na zachód do 

mball ave. 18 

POTRZEBA bal-wieęKa na soboty i 

niedziele. 600 N. Ashland ave. 17· 

POTRZBBA maszyniarek no spodni. 
1225 Holi ave., tylny dom. 18 

POTRZEBA prasownika przy surdu- 
tach. 1406 N. Paulina ul. 17 

POTRZEBA dwóch rękodzielników 
miedzi (coppersmjti)^ i blacharza 

(tinsmith). Praca'tą £jest ejała. Mo- 
g^ także zakupić'afceVę w* naszej 
kompanii i zostać członkami firmy. 

nasz ;nteres isfjiib|tf >4864. 
Po bliższe szczegóły piszcie Law- 
rence and Coł 2 ^śty et, Nbwark 
N. J. 17 

PRACA. 
le ZA SŁOWO. ; 

mim 

POTRZEBA nauczyciela lub nauczy- 
cielki do wieczornej angielskiej szko- 

ły, dobra zapłata. 1820 S. Ashland 

ave. — 18 

POTRZEBA symsarek,· styciarok i 

.joiners' przy specyalnie > zamówio- 

nych spodniach.. 1915 X. Girard ul., 

róg Clybourn pl. 20 

POTRZEBA szewca, pierwszorzędne- 
go do narządzania obcasów (heeler). 
Hass^^, Van Buren i Deorborn ul. 

POTRZEBA ręcznych dziewcząt prtey 
surdutach. Stała praca, dobra zapłata. 
1521 Milwaukee av., 3cie piętro. 18 

POTRZEBA do szycia kantów (edge 
basters) fastrygarek do dziur około 

ramion przy surdutach. 1049 N. Ash- 

land ave. 

POTRZEBA balwierza na soboty i 

niedziele. 1410 W. Chicago ave. 

POTRZEBA balwierza na sobotę i 

niedzieleę. 1159 Noble ul. 
% 

POTRZEBA dobrego krawca. 284 6 

Milwaukee ave. 18 

POTRZEBA natychmiast krawca — 

przyjść gotowy do pracy. 293^|N. 
Central Park ave., róg Milwaukee av. 

Kupno i Sprzedaż. 
2c ZA SŁOTO. 

XA SPRZEDAŻ — BARGAIX. 
I)wu piętrowy murowany dom, i 6 

pokojowe flats, kamienny front, tak- 

że 2 piętrwy drewniany dom, skład i 

3 flats. lota'00X125. asfaltowana uli- 

ca i zapłacona. Rentu AOA 
$936. Cena 3) i UUU 
. A. Johnson Real Kstate Co., 3121 

Milwaukee ave. 18 

NA SPRZEDAŻ koń. 2956 X. Kedzie 
ave. . . 18 

NA SPRZEDAŻ salon, z powodu 
dwóch. 624 N. Ashland ave. 18 

GROSERXIA na sprzedaż z powodu 
dwóch inteiesów. Adres w adm. Dz. 

Chicagoskiego. 

XA ̂ PRZEDAź albo wymianę dom 

na chicagoskie properta, budynek w 

dobrym stamie z najnowszem urza- 

dzen'em. Zgłosić się E. Knodel, 50 

E. 16th str. Xorth Chicago. 18 

SPRZEDAM grosernię z powodu nie- 

porozumienia famiijnego. Adres w 

adm. Dziennika Chicagoskiegi. 18 

NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy murowa- 

ny (brick) 4 pokojowe mieszkania 

przy Mozart bl'sko Division ul. Ta- 

nio. Zapytać 2253 North avę. 17, 

SKŁAD rzeżniczy na sprzedaż tanio. 
1849 Huron ul. 

' 20 

NA SPRZEDAŻ lota 50X400 na niej 

.'3 domki; (cottage), 2-6 pokojowe,* 
1-5 pkojowy. Cena .$2700: Sprzędam 
albo wymienię, 6219. Lincofn placp, 
No^wood Park. Na drodze na cmen-« 

tarz św. Wojciecha. · X 
' 

·, 19> 
··f 

- * 
" 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków, cy- 

gar, tabaki, lodów (ice cream) dro- 

. biazgów i zabawek. Tanio. Sprzedaję 
powodu choroJby. i 134-yCłiicago 

POTRZEBA buszelo^na. f3658 . 
Clark ul. 

. , ., 

POTRZEBA cygarników (bunch ma- 
kers and rollers) dziewczęta mają. 
pierwszeństwo. 323 \. Randolph ul. 

5te piętro. 

POTRZEBA dziewczyny jako ,punch' 
press' operatorki. Stała praca, dobra 
zapłata. Kohler, 85 Washington ul., 

2gie piętro. 20 

POTRZEBA rzeżnika. S. D. Hejna — 

210 W. 18ta ul. - 20 

POTRZEBA starszej niewiasty jako 
gospodyni. S. D. Hejna, 2010 W. 18ta 
ul. 20 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. Mała familia. 4225 S. Hal- 
sted ul. · 18 

.POTRZEBA dobrej służącej która u- 

mie inieco gotować. Dobra zapłata. — 

mała familia. Zgłosić się do dr. Sie- 

minowicz, miedzy 3 a 7 wecsorem. 

1515 W. Division str., róg Milwau- 
kee ave. · XXX 

DOBRY zarobek dla świeżo przyby- 
łych z kraju. Mogę się wyuczyć robić 
dziurek ręcznie. 1634 Dickson ul. 

POTRTEBA zaraz doświadczonego 
rzeźn ka. 453 Chicago ave. 18 

POTZEBA młodej dziewczyny 16to 

lub 17to letniej do lokklej domowej 
roboty. Godziny od 9tej rano do 7ej 
wieczorem. Dobra zapłata. 2110 Cry- 
stal ul., 3ci piętro. łi . 

POTRZEBA wykończarek 1 bejścia- 
rek pfzy damskich ubraniach. Res- 
kie and Kirschbaum, 302 S. Market 

ul. - 

. 
. 20 

POTRZEBA maszyniarek i bejściarek 

podszewki przy męskich kamizelkach 
— Baron, 1367 Blue Isląnd ave., 2 

ipiętro. . 
v . . 20 

328 W. KINZIE UL.. 4 te piętro. — 

Potrzeba dziewcząt niż£} Jat 16tu do 
nauki ofisowej roboty., ,Doé.^1adczer 
nie nie konieczne. Dobra 8pdso«bność 
dla bystrych dzewćzęt. */'* 

i ; . 

POTRZEBA dziewczynjL.do ...pgólnej 
domowej roboty. 15ty>6 Eiergréeta ,a*. 
Fleishman. ; 18 

POTRZEBA 50 młodyefi s dziewcząt 
do zawijania cukierków. Ooświadcze- 
nie nie konieczne. Dziewczęta niżej 
lat 16 przynieście szkolne certyfikaty. 
Dobra zapłata. Oriental Candy Co., 
1858 Austin ave. 20 

Chędoga uczciwa dziewczyna, lubiąca 
dzieci otrzyma dobry dom przy zwy- 
czajnej familii. Także dobra sposob- 
ność do uczęszczania do szkoły, jeżeli 
zechce. Potrzeba także praczki na 
wtorki. 926 North 53rd ave., bliko 

Chicago ave. < j ... 18 

POTRZEBA prasowntków do praso- 

wania kantów na maszynie. 1511 Wa 
bansia ave., blisko Dickson. 

POTRZEBA okrawacza < (trimmer) 

przy surdutach. Stała praca, dobra 

zapłata. 1521 Milwaukee ave.i 3c'e 

piętro. 
s 

, 
18 

POTRZEBA kobiet do przebierania 
szmat. Dobra zapłata. 14±4 Center 

ul.,*blisko Southport ave., róg Cly— 
boum pl. 20 

POTRZEBA balbierza na sobotę i nie- 

dzielę. 1417 W. Chicago ave. 

SPRZEDAM domek (cottage) 6 po- 

kojowy i kipiel, ogrzewanie gorącą, 

wodą wysoki widny basement, lota 

37^X12', wszystkie ulepszenia i za- 

płacone, trawnik, drze\ya, ogród. 
— 

2646 Drakę ave. Logan Square. 18 

NA SPRZEDAŻ dobry szewiecki szap 
reperacyjny. 2938 Milwaukee ave. 

18 

Tanio na sprzedaż 
Salon nu Noble ul. 

blisko kościoła Św. Trójcy. 
I)om Komisowy, 1543 Division str. 

18 

BALBIERNIA na sprzedaż tanio, z 

powodu innego interesu. Słoweńsko- 

polska okolica. Niema słowack ego 

-ba'bierza. Tani rent. Adres w adm. 

Dziennika Chicagoskiego. 

STATKI domowe muszę dziś sprze- 

dać za waszą cenę. 1954 North ave. 

Mruz. . 

: 'j 

NA SPRZEDAŻ OFIARNIE 7 poko- 
jowy murowany domek (brick cot- 

tage) 2 loty. Wyborna lokaeya, 
wszy- 

stkie ulepszenia zrobione, ulica za- 

płacona. .Majątek ten musi hyć sprze- 

dany. JOHN S. CLARK, 
4259 North 

ave. 
l'- 21 

UWAGA kupcy! Sprzedam tanio gro- 

sennię z powodu iuuego interesu. 
— 

Rent $20. Pi^yjdźcle zobaczyć, prze- 

konacie się, że możecie kupić 
tanio. 

Adres w adm. Dziennika Chicagoskie- 

go. . 
,18 

GROSERNIA na sprzedaż. 1231 W. 

Erie ul.. 
18 

NA SPRZEDAjŻ dom murowany na 
-dwie·familie. 852 N. Hermitage ave., 

blisko Chicago ave. 18 

„NA SPRZEDAŻ tanio interes- czysz- 

czenia i prasowania, stare miejsce. 

1206 Noble ul. 
18 

GROSERNIA na sprzedaż. 1456 No- 

tble ul. 1? 
MEBLE muszę sprzedać bardzo ta- 

uio. 1717 Keenon ul., tylny dom. 18 

NA SPRZEDAŻ mleczarnia. 1904 Hu 

ron ul. 

MAM dom na sprzedaż na dwa mie- 

kania i duży basement i strych, z po- 

wodu wyjazdu. Cena $2000. 1821 N. 

Jlarshiield ave. 
* · 

' 18 

NA SPRZEDAŻ piec rasy ,scotch col- 
lie' — dobry stróż. 214 4 Thomas ul. 

18 

SKŁAD bardzo tanio do wynajęcia z 

bezenuntem i cztero pokojowem mie 

szkanim; przy kościele św. Jacka. 
— 

Bardzo dobre miejsce na jakikolwiek 
tnteres. Zgłosić się 1471 W. Huron 

Ul. Wąntos. 
18 

SPRZEDAM byznesowe properta, 
— 

bardzo tan o ze składem drobiazgów. 

2 piętrowy brick. 1942 N. Leavitt 
ul. 

NA SPRZEDAŻ drzewo budulcowe 
i 

opalone, bardzo tanio. 1834 Hervey 

ul., 2gie piętro, front. , .. f 
-20 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków, ty- 

toniu, groseryi i rozmaitych drobiaz- 

gów. Stare miejsce 943 W. \Ch cago 

ave. 
· 

NA SPRZEDAŻ GROSERNIA, z po- 
wodu. wyjazdu żony do kraju. Musi 

byt'sprzedana w tym ty^bdniu^a pół 
ceny. Dobry interes dla Polaka. Miej- 
sce gwarantowane. 1811 W. 47 ul. 18 

Kupno i Sprzedaż, 
_ g - * y,nwa. 

SOO 
Gotówką, reszta na wypłatę, kupi do 
bry murowany i drewniany dom — 

4 mieszkania. Blisko 22giej i Mar 

sliull Blvd. Ustępy i gaz, ulica wy 

brukowana i zapłacona, cementów] 
chodnik. Miesięcznie rentu $32. Ce 
na w szybkiej sprzedaży $2850. Zna 
komita sposobność dla robotnika dc 

nabycia dla siebie własnego domu 

który w kilku latach sam się wy· 

S. Patrick & Co., 
1809 So. Racine (Center) Ave. r 

PANI by sprzedała piękne nowe me 
ble, $125 garnitur parlorowy $35 
Śliczne $40 dywany $20. Mosiężn< 
łóżko, aprętayny, materac, wartość 

$75 za $28. $40 maszyna do szycie 
$9. Nowy $400 mahoniowy fortepiar 
(Bargain). 1834 N. Kimball ave. 

blisko Armitage. 11 

NA SPRZEDAŻ statki. 1528 Hunor 

ul., 2gie piętro. lf 

NA SPRZEDAZ salon. 3859 Wes1 

North ave. 18 

Muszę sprzedać meble i piec, powóc 
wyjazd. 1416 N. Paulina ul. li 

NA SPRZEDAŻ skład rzeźniczy 3 

grosernia razem z własnością real- 

na (property). 2 loty. Polska okoli- 
ca. Katolicki kościół. 1300 S. Ca- 

rence ave., Oak Park, 111. 11 

GROSERNIA i skład rzeźniczy ni 

sprzedaż lub wymianę na property 
stary, debry wyrobiony interes w o 
kolicy polsko litewskiej. Wiadomość 
3823 S. Kedzie ave., blisko 38th pl 

li 

MEBLE sprzedam tanio z powodi 
wyjazdu. 1T33 Superior ul. bliskc 

Paulina — z tyłu, 2 piętro. lt 

SALON sprzedam z powodu iż marc 
dwa. J. Bednarczyk. 1200 Prarie av 
narożnik 120 ul. Kensington 111. 24 

NA SPRZEDAŻ grosernla i skłac 

rzeźniczy w dobrej okolicy; wyrobio 
ne miejsce. Sprzedam tanio; powóc 
choroba. 3400 N. 45th ave. li 

DOBRZE opłacający się salon m 

sprzedaż bardzo przystępnie. Właśoł 
ciel zaprzestaje interes. Zapytać Chi 
cago Brewery, 12G9—1285 W. Nortl 

ave. 
' Vi 

$20, roboczy koń — $35 rozwozowi 
klacz, $50, ekspresowy koń. $12 pu 
gzorki $25, ekspresowy wóz. 224' 

Grand ave. lf 

NA SPRZEDAŻ sprzęty domowe. — 

162^ N. Girard ul:, w tyle, 2gie pię 
tro. 

- 

, 
, 

li 

GROSERNIA na sprzedaż dobry in 
teres, z powodu niezdrowia we 'fajn 
lii. Adres w adm Dziennika Chicago 
--i— is 

NA SPRZEDAŻ 3 piętrowy dom 
składem, dobry na jakikolwiek inte 
3, z powodu choroby. Duża polski 
haila na drugiej stronie. Anna Klika 
2241 W. 19ta ul. 2£ 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków 
mała ffroeenrki'. 1501 McHeniy ul. 

róg Blanche. V 

NTA SPRZEDAŻ w Avonadle dom tli 

2 mieszkania, strych, 50 stóp frontu 

Sprzedam tanio. Także 3 piętrowi 
murowany dom na 3 mieszkania, na. 
nowsze urządzenia, 59 stóp frontu 

Właściciel 2853 N. Avers ave. 1S 

SPRZEDAŻ SKŁAD herbaty, ka 
wy i grosernia. robiący dobry gotów 
kowy interes. Dobry powód do sprze- 
daż. 2739 N. Western ave. 18 

Musz«> sprzedaż w tym tygodniu — 

piękną szeroką lotę na Lawndali 

ave., blisko Milwaukee ave. 3454 

Ogden av. Telefon 1751. 1S 

MEBLE muszę sprzedać dziś albc 

jutro. $35. 1807 Wabansia ave. 1" 

SPRZEDAŻ skład cukierfków, ta 
baki drobiazgów, tanio. 2306 Cly 
bourn ave. . 11 

NA SPRZEDAŻ marmurowe kanton 

pnie i wszystkie drobniejsze przydzą· 
dy rzeźnicze, tanio. 1626 W. 17t£ 
ul. 17 

$75, wyborne dwa 1200 funtowe ko 
nie. 2255 W. Chicago ave., 2gie pię 
tro. li 

STATKI domowe na sprzedaż. 1451 
Division ul, 2gie piętro, front, li 

ARI)ALE PAK14 
Będzie wkrótce otwarty przez 

W. F. KAISER & CO. 

105 West Monroe ulica. 

Firma która gwarantuje 10# 

Korzystajcie z ich otwiera- 

jących cen. 
Po wyprzedzające informacy( 
przyjdźcie albo piszcie. 

NA SPRZEDAŻ zakład czyszczeni* 
i farbowania ubrań; dobry dla kraw 
ca. Dobre miejsce. Adres w adm. Dz 
Chlcagoskiego. 11 

NA SPRZEDAŻ nowe, nowoczesne l 

i 5 pokojowe mieszkania,konkretowj 
bezement, cementowa podłoga, pral 
nia, blisko Belmont ave. Rent $402 
Cena $4000. Łatwe warunki. C. \ 

JOHNSON REAL EST CO. 3121 

Milwaukee ave. l'! 

PIECE kuchenne i ogrzewacze mal( 

używane tanio na sprzedaż. 1141 
Ashland-ave., w bezei&encie. li 

DOBRA GROSERNIA i skład rzeź 

niczy na sprzedaż. Powód wyjazd dc 
Europy. 637 Noble ul. 

głuszę sprzedać w ośmiu dniach 1 po 
mieszkaniowy cottage, chlew, gtajnls 
i kurnik, sprzedam tanio. Zgłosić si< 
do J. Nilschmann, 2716 S. Lawndah 

ave. 2 i 

NA SPRZEDAŻ dobry koń tanio. — 
2348 Elston ave. 2( 

NA SPRZEDAŻ dobra grosernla. — 

3554 S. Wood str. lt 

NA SPRZEDAŻ groeernia z domen; 
z powodu Innego interesu. 1750 — 

20-ta ul. 2t 

NA SPRZEDAŻ bargain. Central Pk 
ave. Dwie loty za $400, każda, albc 

$775 za obie, blisko Belmont ave. 1 

nowego palskjiego t kościoła. JCanały 
tfWfa, gaz, cementowe' chodniki C 
A. JOHNSON REAL ESTATE CO. — 

3121 Milwaukee av. 11 

Kupno i Sprzedaż 
2'. ZA SŁOWO. 

nuiądz· di pHmt4ąc|tt rmą , 
klAnniU el«C 

Jeśli Jesteś rNlé 
nym człowiekiem m* 
les* otraymad poiy« 

setką od $10 doftOI 
* na twoje meble, fojte' 

pito, przyra. plecowe, 
polisy asekuraoyj ot 
etc., wezyatko ioit*4 

1 nie w wazem posła· 
I daolu. Nie pytamy 
się o wasze ̂ połoienle 
waszych sądadów, krs 

i wnych, przyjedź eal 
7 waszych chlebodaw· 
Aców. Jeśli potrą^ma 
Jcl mała kwota dm i aj 
u przyjdi do nas a zoba· 
w czysz jak łatwo nu· 

ieiz pieniądze doetad 
Możecie eplacld do 

i życilcę w małych ty- 
godniach lub mieal% 
cznych ratach. 

, Otwarte we wtorki 
Aiwortlri i anhntv A 

w w 8mej wleoforem. 

LOCAL LOAN CO, 
PokOJ «II - » piętro 

1*2 V. AahUnd _ 

narotnik UllwukM «veau·, a*d Horn· «an·· 

NA SPRZEDAZ dobrze opłacająca 

się rogowa grosernia w Avondale. A- 
dres w administracyi Dziennika Chi- 
cagoskiego. 18 

SPRZEDAMY NASTĘPUJ > CE forte- 
piany poniżej ceny, dobre dla począt- 
kujących. 
$250 Belming fortepian , $60.00 
$4 00 Vose and Son fortepian IIW.OO 
$300 Stark fortepian $90.00 
$350 Kingsbury fortepian $90.00 
$400 Adam Schaf fortepian $125.00 
$600 Davis and Son 88 

note Player $225.00 
2234 OGDEN AVE., ostatnie piętro. 

18 

SALON IŚCI. Kilka licencyi mogą 
być nabyte dla dobrych salonów, 

(license assignements). George J. 

Cooke Brewery, Green and Madieou 
ul. — Nie należymy do żadnego 

„Beer Trust''. 31 

ŃA SPRZEDAZ properta, salon 1 re- 

stauracya na Milwaukee ave. Adree 

w administracyi Dziennika Chicago· 

skiego. 26 

WIELKI BARGAIN 
Na sprzedaż dwu piętrowy całkowi- 

cie murowany (brick) dom, zawie- 

rający cztery — cztero pokojowe 
mieszkania. Położony tylko 2 bloki 

od nowego Rzymsko - Katolickiego 
Kościoła, 17ta i Paulina ul. Niema ża 

dnej reperacyi. Cena w szybkiej 

sprzedaży $3500. Rzeczywista war- 

tość $4800. Ulica brukowana i za- 

płacona, cementowy chodnik. 
Rentu 

$40. Tylko $1300 gotówki potrze- 

ba. Jeżeli chcecie prawdziwą taniośó 

(real bargain) i zarażem włożyć wa- 

s-e pieniądze dla największej korzy- 

ści, tutaj jest wasza sposobność. Nie 

zwlekajcie lecz zgloście^się 
zaraz do; 

S. PATRICK & Co. 
1809 So. Racine ave. 

Mt'Sl BYĆ SPRZEDANY w tym ty- 
godniu 4 pokojowy nowy .,cottage' 
duży (bezment). Wszystko najnow- 
sze. 1228 N. 49th pl. Otwarty dla 

inspekcji. Cena $150Q. John J. Con- 

roy, 5530 S. Centre ave. Gwaranto- 

wanie przez Chicago Title and Trust 

Co. . 18 

r«faltrnt putierika ufifa al^iy 

IJIEW YORK I ROTTERDAM 
'i Parowce o podwójnyoh śrubach — 
Doskonałe urządzenie—Marconi Te- 

! <[ legraf bez drutu — Elektryczne 
i'i światło — Dobre gotowanie. > 

: !; »» ·/ '*»- » 

[ Pasażerowie z Austryi, wagrzech i 
. |i Rosyi mogą jechaó do wszystkich 

| części Roeyi za pomocą URANIUM 
1 <; STEAMSHP COMPANY o wiele 

taniej niż jakąkolwiek inną dryą 

<i Po lyklotr 1 lose eeoeosróły zgłosić elf 4o 

Uranium Steamship Company 
j! 13 Bro:dwiy, NEW YORK 

i J. V. ZINNER & COMPANY 
S140 No. DEARBORN ULICA, CHICAGO, Dl 

lii M. REICH & CO. 

j 422 So 5tk ST , PHILADELPHIE Pa. 

j s irt u agentów po oałyoh Stan. ZJednoozonyoh 

Kupcy Czekają Na Domy !!! 
Kto chce dom swój sprzedać lub zamie- 
nić, oiecb i"- zgłosi do ofiau mojego l 
najwyżej w 80 dni, jeżeli cena przystęp- 
na, dom będzie sprzedany lub samleoio* 

Karol IMowiiiski 
1832 W. Division ul. wprost Msrsbfleld ul. 

OFIARNIE 3 mieszkaniowy drewnia- 
ny, kąpiel, wysoki basenient, Kedzle 
1 Bloomingdale aves. Dwu mieszfoa- 

niowy murowany, (brick), kąpiele, 
Harding, blisko Grand ave. Potrze- 

buję pieniędzy zaraz. Mała wpłata. 
Przyjdźcie albo piszcie po angielska. 
Jorgensen. Właściciel, 1734 N. Lawn 
dale ave. 15-17-18 

DOBRA grosernia z powodu choroby 
lo sprzedania. 1308 Chapin ul. 18 

STATKI do sprzedania. 1415 Emma 

ul., na dole, front. 18 

NA SPRZEDAŻ tanio (bargain) 7 

pasażerowy automobil w najlepszym 
porządku do pędzenia. Budowa li- 

mousine, dobry na lato, bardzo odpo- 

wledny do wesel i pogrzebów. De- 

monstrujemy na dowodną próbę. Ce- 
na $400. F. L. Hermann, 3120 N. 

Lawndale ave. 18 

$1750. WARTE WIĘCEJ, ale musze 

sprzedać 6 pokojowy murowany, TT 

kamiennym fundamemtem dom. 3966 

Metropolitan Place, róg 40th ave. 

Przyszła byznesowa ulica. Właści- 

ciel 3262 Madison ul. lt 

STATKI domowe na sprzedaż. 1314 
Division ul. 

NA SPRZEDAŻ szap szewski z eleto» 

trycznemi maszynami. Powód wy- 

jazd z lasta. Dobre iejece. Dochód 

od $50 dl $75 tygodniowo. 2221 W. 
21sza ul. 

' 

18 

^ — , 


