
mość 
Wszystkim krewnym 1 znajomym donosimy tę smutną wiado- 

sć, ii najukochańszy mąt i ojciec nasz 

S. p. Marcel Jankowski 
pu/eguał się* tym światem, w czwartek dnia 23 października, o 

cudz 3ui?j wieczorem, przeżywszy Ut 47. 

Pogrzeb odb^diie się w poniedziałek, dnia i7 października, o 
-od*. V:30 rano. z domu żałoby p. nr. 3600 Fifth Ave. do kościoła iw. 

Jerzego, rog'jytej al. i entworth Ave., a z tamtąd na cmentarz Zuinr· 

twych witania Pańskiego. 

Na ten smutny obrządek zapraszają wszjstkicb krewuycb, 

przyjaciół i znajomych, w smutku pogrążeni: 

Natalia (z Meisuerów Jankowska, żona: Lodzia Jan- 

kowska, córka: Jan Jaukowski i Antoni Jankowski, bra- 

cia: Ocylift Jankowska i Helena Jankowska, bratowe: 

Anna U Jankowskich) Badowska i M ary a (z Jankow- 

skich) Bąkowska, siostry; Wojciech Stachów ski, Anna (z 
Mesuerów) Stachowska. Nikodem Badowski i Frauci- 

s/.ek Bakowski, szwagrowie. 

Wszystkim krewnym i znajo- 

mym donosimy tę smutny wia- 

domość iż 

ś. p. 

•Józef Sowa 

mój najukochańszy m^ż i ojciec 
nasz, pożegnał eię z tym świa- 

tem. po długiej chorobie, opa- 

trzony św. Sakramentami, dnia 

24go października, o godzinie 
Sciej rano. 

Pogrzeb odbędzie się w nie- 

dzielę. dnia 26 b. m·. o godzinie 
9tej rano, z domu żałoby pnr. 
2208 X. 2nd ave., w Cragin, 
do kościoła Św. Stanisława B. i 

M. 

Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Bronisława Sowa, żona: Ctf 

gumiła. \Mh»1)>Uwh, Józef. 
— 

Wojciech, KraurLszek. Kdwartł, 

dzieci; Julian Białkowski — 

zięć i wnuki. 25 

KICH TOWARZYSTW. 

ZE STANISŁAWOWA. 
— . .Literackie im. Leona 

XIII wystąpi jutro wieczorem na bal 

Chórów Koow.c a«. ..v»>o, który się 

odbędzie w Auditorium św. Stanisla- 

wa K. Wszyscy mają się zebrać Jo 

przedsionka sali porażeń o godz. 

S-raeJ wieerorera. 
— B. Szczuka, pre- 

zes; Józ. (j. Mucha, sekr. pro.t. 1441 

Blackbawk ul. 

— Tow. Pol. Hz. Kat. Starców p. 

o. M. B. Częst. bidzie miało posie- 

dzenie w uiedzielę. dnia 26go paź- 

dziernika. po nieszporach, w hali zwy- 

kłych posiedzeń IH) zapłacenia jest 

tylko podaek miesięczny. Kto sobe 

życzy wstąpić niech się zgłosi. 
—A. 

Winiecki, prez.: P. Luka. sekr. prot. 

131 X. Ashland ave. 

Stowarzyszenie Właściciel Re- 

alności tzyli Xorth-West Slde Tax 

Peyers* Assoo. odbędze 'ivv je miesię- 

i ino posiedzenie w niedzielę, dnia 

26 października o godzinie 2giej po- 

południu. w hali Macierzy Polskiej 

uad Dzienn kiem Chicagoskim. Każ- 

dy obywatel powinien być obecny 
aa 

tom posiedzeniu. — li. Baranowski, 

prez.; M. Wardziński, sekr., 1401 

Dickson ul. 

— Macierz Polska. Oddział 26ty 

św. Klary ma posiedzenie w* ponie- 

działek dn a 27go października w 

sali nr. 3. o godzinie 7:30 wieczo- 

rem. Obecność wszysklch pożądana- 

— P. Welter. prez.: J. Piotrowska, 

sekr. prot.. 1352 Ho't ave. 

Z JA D W IGO WA. 

—Tow. św. Wojciecha B. i M. ma 

kwartalne posiedzenie w niedzielę, d. 

26go października, o godzinie wpół 

do drugiej popołudniu. 
— Juliusz 

Gordon, prez.; Boi. Figiel, sekr. 

prot., 1823 Hervey ul. 

— Ninie jszern zawiadamiam iż 

Tow. Polek Im. Maryi nr. 38 Zjed. 

wystąpi na fair parafialny in corpore 

w sobotę, dnia 23go października. 
— 

Zebrać się w hall posiedzeń, o godzi- 

nie 7mej wieczorem. — Marya 0— 

such. prez.: Jnlia Kandyba. sekr. 

prot.. 2162 X. Irv;'ng ave. 
— Tow. św. Antoniego, gr. 138 

Stow. P. w A. będzie miało swoje \ 

roczne posiedzenie w niedzielę, dnia 

26 bm.. o godz. 1-ej popołudniu w 

nowej hali parafialnej; każdy bAt 

ma być obecny na posiedzeniu. bo 

będzie sprawozdanie komitetu balo- 

wego i rewizyjnego, a zarazem za 

nieobecność kara podług konstytu- 

cyi. — A. Zieliński, sekr. prot. 

Z WACŁAWOWI. 
— Pierwsze zebranie Polskiego 

Klubu Obywatelskiego, odbędzie się 

w niedzielę, dnia 26 października, o 

godzinie 2-giej popołudniu w hall 

„Polonia", róg Belmont i Lawudale 

are. Kto sobie życzy wstąpić dote- 

go Klubu, niech przyjdzie na to po- 

siedzenie; wybór urzędników na 

tem posiedzeniu. Komitet zaprasza 

wszystkich. 
• Z KANTOWA. 

— Tow. św. Bartłomieja ., nr. 

407 Zjedn., ma się zebrać w niedzie- 

lę. dnia 26 października, o godzinie 

3-ciej popołuduin z odznakami do 

hali parafialnej, skąd wyruszyml na 
Bal do hali oby w. Józ. Jaehima. 1433 

Cornell ulica, róg Rose, te zaś Tow. 

które są zaproszone przez komitet 

' ua Bal, raczą się stawić w oznaczo- 

nym czasie do wzięcia udziału w wy- 

marszu, punktualnie o godz. 3:30. 

— Jan Pieczonka, prezes; Józef Ko- 

zioł, sekr. prot. 
Z JACKÓW A. 

— M. P. Oddział 43 św. Teresy, ma 

posiedzenie w poniedziałek, tj. dnia 

27-go października, o godzinie 8-ej, 

w hali zwykłych posiedzeń. — Jul. 

Kryza, prez.; Ag. Schaeper, sekr. pr. 

Z MARYAXOWA. 
— Klub Pań Królowej Jadwigi, 

ma się zebrać w niedzielę, dnia 26 

bm., o godzinie 7-mej wieczorem, w 

hali zwykłych posiedzeń! skąd ra- 

zem z Klubem mężczyzn, udadzą się 

ua „Fair" św. Jadwigi. 

Z IRVIXG PARK. 

— Członkowkie i członkinie, na- 

leżące do Towarzystw w Irving Par- 

ku. w parafii Niepokalanego Serca 

Maryi, maja się zebrać jutro o go- 

dzinie 2:30 na rogu Spaulding i El- 

stoń ave's., gdzie będą czekać na 

przyjęci© Biskupa, a potem razem 

wyruszą na poświęcenie kościoła. 

Drobne ogłoszenia 

WIECZORNA 
~ 

SZKOU ANGIELSKA 
Około 500 uczniów, których więk- 

szość zawiodła e«ę na innych szko- 

i łach a którzy u nas obecnie się uczą, 
poświadczają, że tylko nasza niezró- 
wiuuia metoda gwarantuje każdemu 
nabycie angielskiego języka w jak 
najkrótszym czasie, orar poprawie- 
nie sobie bytu 1 stanowiska. W prze- 
clwnym razie nie zapłacicie ani jedne 

centa. Lekcye odbywają się od 7ej- 
do 9ej wieczorem. Ceny jak najniż- 
sze. Opłacać można jak najdogodniej. 
Nie chcemy być porównywani z żad- 

nymi innymi szkołami, lecz chcemy 

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

cyi zupełnie bezpłatnie. — Osobom 

pozamiejscowy.^tjdzielamy nauki 11- 

| stownie. 
Narodowa Szkoła 

II52 MILWAUKEE AVE., róg Haddin Aie. 
Naistarsza. największa 1 Jędrna odpowiedzial- 

na amervkariskn szkoła dla imiuraatów. Olwar 
ta we tinie \ wieczorami. W niedzielę i święta 

J od IC-ei do lej przed południem- 

MARES 
BALSAM : 

NaKASZEL 
• Ject lekarstwem aa ku»l do kupienia. Leezy ka. 
azel i zaziębienie i to prędko. Kup w aptece c'«i. 

1 

aiaj. Odkładanie Jeat nle&eiplecxiie. 

UCZ SIE BALWIEUSTWA 
W kilka tygodniach; jasna, raytta 1 la. 

«wa praca; narzędzia dajemy; w» dni· I 
wlectorne klasy: egzaminaoya i wydaje, 
esy dyplomy; uilejace dia każdego męi. 
ctyznl; można tarabltć pieniądza pod. 
tui otoki. 

New M8łhod Barbar School, 
§12 W. Midisoo uL( Chicaft. 

: 

Czegoście pożądali, 
tegoście doczekali 

i Nareszcie trafia się sposobność wyu» 
I czyć sic ]X> angielsku w 

Prawdziwej Polsko - Amery- 
kańskiej Szkole 

; Lekcje dzienne i wieczorne. Początko. 
we i wyższe kursą. Przyjdźcie jx)shi· 
chać lekcy i Zupełnie darmo. Szkoła 
niait ni· ni nic wspftlueso a humbogierakltiui 
skołtmi w Chicago. Prewdtiwa nauka sa mint 

sainĄ opłatą. 

P. Panfciisli, zarząd. W. J. Łiszczki prof. 
Uważaj na nr. 937 Milwaukee ave. 

t>oéwladoiona Akui*f rki 

Marya Statklewica, 

x 
1137 No. Hoyne Ave. 

•S T lili Mambold* aaO 

Polska Szkolą Akuizeryi 
• y li ;v Inkorporowan* pod pcawamł 

VviflEerV g<M»w Z evlsoeronyeh w r·. ~ 
*·» Kompletny kura w 
Bototalotwle- Siaranaą oan· 
ka. Umiarkowana c*a*. 

Djjłtef «ilu· u oał* Aowrytf 
! Do aaaki praylmuje ale katde 

lonui. Pny Szkole mam 

Zakład Pominie*/, fdtia nie- 
I iamotne aiewlatty morą otraymaé atarano% t 
amlajftoa uslact całkiem *a Jmr.p. 

Po bil taxe aseaeaC*? plaa*d<»« 

Poiish College of Hidwifery 
Dr. W. statkiawicł, prez. 

1169 Milwaukee are· Dept C. 
uCEltiOa 1LL· 

i 

Szkoła Kroju 
Ptni· I H»nt#nkl chcąc· uczyć Uroją I myc!* 
eukiM niech korzv*t«ją *· »po»obnoéci i sgtMza· 
Ją«lę pod nnm« 

1363 No. Ashland Avenue 
4( Blarkhawk, 3 piętro, nad aptekę. 
Udzielam lekcji w dziefl i dl· pr»cując»ch wie- 

czorami. Z «zacuakiem 

Apolonia Dworakowska 

Drobne oroszenia 
2c ZA SLOWC. 

PPOTRZEBA mężczyzn z wiktem lub 
bez albo małżeństwo bezdzietne na 
miegzkanie. 1108 N. Francisco ave., 

| lsze piętro, przy Division i Humboldt 

parku. | 
25 

FRONTOWY pokój do wynajęcia dla 
panów. 1123 N. Ashland ave., 2gie 
piętro. 2& 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1225 Noble ul., 3cie piętro, od 

tylu. 
* 25 

BALBIERZ zdolny poszukuje pracy. 
1421 Emma ul. 25 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1413 D'ckson ul. 25 

Pokój do wynajęcia dla dwu przy- 
zwoitych panien lub mężczyzn. 778 

Milwaukee ave., 3cie piętro. 25 

POTRZEBA mężczyzn lub dziewcząt 
na mieszkanie. 1438 Cornell ul., z 

boku wejście, 3cie piętro, od tyłu. 
25 

AGENTURA Medycyn Groblewskiego 
i Gomozo jest pod nr. 1429 Em i 

ul. Józef Juszczeuski, agent. 25 

Pokój do wynajęcia dla dwóch. —- 

1357 W. Chicago ave.. naprzeciw 
parku, 4te piętro, front. 

POTRZEBA stołowników. $4.50 ty- 
godniowow. Ciepły pokój frontowy, 
osobne wejście i kąpiel. 788 Milwau- 
kee ave., 3cie piętro 25-28 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka- 
nie 1024 W. Erie ul., 2gie piętTo, w 

tyle. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1522 W. Ohio ul., 2gie piętro. 

POTRZEBA pana na mieszkanie. — 

815 N. Wood ul., 3cie piętro, front. 

POTRZEBA dwóch mężczyzn na mie 
szkanie lub jedna pannę. 1026 N. 

Ashland ave., 2gie piętro, front. 

POTRZEBA mężczyzny na mieszka- 
nie. 1451 Augusta ul., front, 2 pię- 
tro. 

POTRZEBA mężczyzny na mieszka- 
nie. 1247 W. Huron ul., front, 3cie 

piętro. 
POTRZEBA panien na mieszkanie. 
1632 Brigham ul., front, na dole. 

LICZYMY $2 za „zezwolenia" dla 

zamężnych kobiet w Rosyi na wy- 
jazd za grani'/?. Sprzedaie/.iy karty 
okrtęowe na wszelkie linie. Parowce 
odchodzą codziennie. RUSSIAN A- 

MERICAN BUREAU, 160 . Fiffh 

ave., pomiędzy Randolph i Lake ul., 
Chicago, 111. Biuro otwarte codzien- 

nie do godziny 8:30 wieczorem i w 

niedzielę do godziny 4ej popołudniu. 

POTRZ»EBA mężczyzn nu mieszka- 
nie. bez wiktu. 885 N. Marshfield av 

2gle piętro, front. 

Pokój do wynajęcia dla jednego lub 
dwóch inteligentnych panów. Od fron 

jtu, ostatnio piętro, u góry. 1433 

Emma ul. 

POTRZEBA pana, który by się chciał 

wyuczyć dobrego fachu w krótkim 
czasie — za fotografa. Zgłosić się: 
652 Milwaukee ave., Chicago. 

1 POTRZEBA porządnych imężczyzn, 
lub panien na mieszkanie, osobne 

wejście. 1249 Dickson ul., nad base- 
mentem fiat. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1538 Augusta ul., 2gie piętro, 
w tyle. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie, na dole, front. 1308 Dickson ul. 

POTRZEBA mężczyzn lub panien na 

mieszkanie. 1441 .Emma ul., w tyl- 
nym domu. 'u góry. 

"SZKOLĄ 
damskiego kroju i szycia sukien. — 

Lekcyi udzielam dniem i wieczorem. 

M. K. Piasecka ^ 

1064 W. Chicago ave.. 
blisko Milwaukee ave. 

POTRZEBA dwóch mężczyzn na mie 
szkanie. 1813 Haddon ave., wejście 
od tylu, 2gie piętro. 

POTRZEBA mężczyzny na mieszka- 
nie. 1232 Dickson ul., w murowa- 

nym na dole. od tyłu. 27 

POTRZEBA jednego mężczyznę na 
mieszkanie. 852 X. Ashland ave., 3 

piętro, front. 

MIESZKANIE dla .mężczyzn u bez- 
dzietnych ludzi. 901 Paulina ul., 2 

piętro. 

POTRZEBA mężczyzn lub panien, na 
mieszkanie. Osobne pokoje. 1233 N. 
Robey ul. 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka- 
nie. 1354 Augusta ul, 3cie piętro, z 

frontu. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. $ 3 miesięcznie. 733 Tempie ul. 
3 piętro. 

PRZYJMIEMY dwóch mężczyzn na 
mieszkanie u be~dzietnycli. 1353 N. 
Ashland ave., z boku wejście u gó- 
ry, 

POTRZEBA porządnego pana na mie 
szkanie bardzo tanio. Osobny, widny 
frontowy ookói. Wejście od tyłu. — 
1087 X. Hermitage ave. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1161 Mi'waukee ave. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. z wiktem lub bez. 1460 Corne- 
lia ul., 3cie piętro, front. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. $3 miesięcznie. 1139 Milwaukee 
ave., front. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1525 Cornell ul., front, 2 piętro. 

POTRZEBA mężczyżn na mieszka- 
nie, z wiktem, tanio. 1737 Division 
ul., 2gie piętro. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie, z wiktem. 1531 Emma ul., w 
tyle, na dole. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1070 Paulina ul. 

Pokój frontowy do wynajęcia dla je 
duego pana. 110S Paulina ul. 

! Drobne ogłoszenia 
2c ZA 8L0WQ. 

DO wynajęcia frontowy sypialny po- 
kój z kapielnia. dla jednego lub 2ch 
panów. 1341 N. Ashland ave., Iszo 

piętro, front, blisko Milwaukoo ave. 
25 

ZDOLNY balwierz poszukuje stałej 
pracy, tylko wieczorami, sobota, nie- 
dziela pół dnia, za niewielkie wyna- 
grodzenie. Adres w adm. Dziennika 

Chicagoskiego. 25 

POTRZEBA inteligentnych mężczyzn 
na mieszkanie, u bezdzietnych. 1730 
Luli pl. 25 

POTRZEBA 2ch panów na mieszka- 
nie przy małej familii. 1231 Cornell 

ul.. 2gie piętro, front, przy Milwau- 
kee ave. 25 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka - 

nie. Dobre miejsce dla porządnych. 
Osobny wchód. 826 Marshfield ave., 

tylny dom 25 

BLACHARZ i plumbiarz poszukuje 
pracy. Nowo przybyły, mówi po pol- 
sku i niemiecku. H. P., 4 512 Tho- 

ms ul. 25 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie z wiktem blisko górnej kolei. — 

1804 Division ul.,·ostatnie piętro. 25 

DO wynajęcia skład w polskiej oko- 
licy. 1224 Holt ave. 22-25 

Jedyna Polska Amerykańska 

Szkoła Tańców 
Inkor. w Chicago, 111. 

Lekoye Tańców odbywają się stale w 
Niedzielę. Poniedziałki i Czwartki w 

U BERTY HALI — 1511 EMMA UL 

Zapisywać się moina odlej wieczorem 

Prof. Wład. Malinowski 

POTRZEBA jednego pana na stoło- 

wanie. Ciepłe i wygodne mieszkanie. 

1747 W. Erie ul., pomiędzy Paulina 

i Wood ul., 3cie piętło, front. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1076 Paulina ul., front, u góry. 

POTRZEBA inteligentnej panny na 

pomieszkanie. 900 N. Lincoln ul. 
27 

MAŁY rent do wydz'erżawlenia — 

gaz i woda. Bezdzietnym osobom. — 

1810 W. Chicago ave., od tyłu, na 

dole. 

DO wynajęcia grosernia i buczernia. 

5120 — 29th pl. Hawthorne, 22 1. 

Poszukuję domu za gospodynię przy 
małej familii, młoda niewiasta z syn- 
kiem 6 letnim. 1323 Erie ul. 

POTRRZEBA 2ch panów na mieszka- 
nie. 1052 Milwaukee ave., 2gie pię- 
tro. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 9 1 Will ul. 

POTRZEBA dwóch mężzcyzn na mie- 

szkanie, z wiktem lub bez. 1176 Mil- 

waukee ave., 3cie piętro, front. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1937 Armitage ave., 2gie piętro,i 
front. 

POTRZEBA porządnego mężczyzny 
na mieszkanie. 612 May ul., 2gie pię- 

tro, wtyle, frontowy dom. 

POTRZEBA 2cli mężczyzn na miesz- 

kanie. 1441 X. Ashland ave., 2gle 

piętro, front. | 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1319 AV. Erie ul. 

POTRZEBA panów na mieszkanie. 
— 1352 N. Ashland ave., na dole. i 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1106 N. Paulina ul., blisko Divi- 

sion, od tyłu, na dole. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie, ze stołowaniem lub bez. 4739 

4739 S. Elizabeth ul., 2gie piętro, od 

tyłu. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1003 Milwaukee ave. 27 

POTRZEBA paua lia mieszkan'e. — 

1728 X. Wood ul, 2gie piętro, front. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 933 Centre ave. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1428 Ashland ave. 

DO wynajęcia 2204 Fullerton ave., 

piekarnia, urządzenia, narzędzia — 

„Middleby Oven". Rent $18. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie, także frontowy pokój do wyna- 

jęcia. 623 X. Center ave., 3c'e pię- 
tro, front. 

27 

POTRZEBA panien na mieszkanie. 

1019 Marsdifield ave., 2gie piętro, 
— 

front. 

MŁODY mężczyzna niedawno z kra- 

ju, poszukuje jakiegokolwiek zaję- 

cia. 1012 X. Ashland ave., 3cie pię- 
tro. L. Śwlętecki. 27 

POTRZEBA panów na mieszkanie. 

1071 Marshfield ave., 3cie piętro,-— 
front. ^ 

MALARZ praktyczny unista, z go- 

tówka, poszukuje wspólnika. Musi 

mieć stosunki z kontraktorami. Pi- 

sać listownie do Dziennika Chicago- 

skiego pod literami M. P. 28 

EXTRA! 
Ktr.by chciał reperować dom drew- 

niany lub murowany, proszę się^ 
zgłosić pod nr. 2535 . Whipple ul. 

Pokj do wynajęcia dla mężczyzn 
— 

lub dziewcząt. 2342 Fullerton ave. 

Humobldt 8884. 

POTRZEBA dwóch lub jednego na 

mieszkanie. 1232 Dickson ul., 3cie 

piętro, front. 

POTRZEBA dwie panny na mieszka- 

nie. 1015 W. Huron ul., blisko Mil- 

waukee ae., 2gie piętro, front. 

POTRZEBA 2ch panów na mieszka- 

nie, z wiktem. 1350 Augusta ul., 2gle 

piętro. 
27 

Pokój do wynajęcia dla mężczyzn, o- 

sobne wejście. 1239 Noble ul., 3cie 

piętro. 

POTRZEBA dziewczynę na mieszka- 

nie. 1154 Noble ul., 3cie piętro, — 

front. 

POTRZIEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. Pokój frontowy. Osobne wej- 
ście. 2033 Le Moyne ul. Milwaukee 
— Wicker Park. 

Porządny pokój do wynajęcia dla 

dwóch panów. Wejście osobne z fron 

tu. 1232 Mautene ct. 
! 

'Drobne ogłoszenia 
2c ZA SŁOWO. 

POTRZEBA 2cli inteligentnych pa- 
nów na mieszkanie, frontowy, widny 
Pokój i łazienka, ostatnio piętro — 

nad apteką. 924 Noble ul. 
' ' 

POTRZEBA 2eh mężczyzn na Stan- 

cy?. Osobne wejście. 1549 Dickson 
ni., blisko North ave., 2gie piętro, 
front. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1339 Augusta ul. 2gie piętro, 
w tyle, róg Noble. 

DUŻY pokój do wynajęcia 7. wiktem 

lub bez. 1511 W. Division ul., front. 

WIDNY pokój, osobne wejście, przv 
parku, do wynajęcia., 1402 Cornell 

2gie piętro. 

mężczyzn na mieszka— 

nie. 1.339 Augusta ul. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 942 Wood ul. 

POTRZEBA inteligentnych mężczyzn 
na stancyę. 3cie piętro. 1041 Wood 

ul., wejście z boku. 

PRACA- 
y A flł.nwo 

POTRZEBA wykończarek (finish- 
ers) przy spódnicach (skirts). 1742 

Haddon ave., lsze piętro. 25 

POTRZEBA mężczyzn do prasowania 
ubrań męskich. 926 Milwaukee av. 

25 

POTRZEBA dziewczyn}· do domowej 
roboty. 1842 N. Leavitt ul. 25 

POTRZEBA wykończarek do robie- 

nia dziurek przy surdutach. Harry 
Mitchell Co., 803 W. Madison ul., 6 

Piętro. 25 

POTRZEBA kobiety do bawienia 2- 

letniego dziecka. 3738 Belmont ave. 

Avondale. 29 

POTRZEBA krawca młodego męż- 

czyzny. 2010 Milwaukee ave., Armi- 

Nage budynek, pokój 5. 25 

POTRZEBA dziewczyny do lekkiej 

domowej roboty. 265? Hirsch boul. 

2gie piętro. 27 

POTRZEBA szewców. 329 Plymouth 

Ct., 3cie piętro. 25 

POTRZEBA dziewcząt do obdziera- 
nia tabaki. Zgłosić się pomiędzy 9tą 
a 2:30. godz. 919 Alma ul., w tyle. 

27 

POTRZhBA dobrych kieszeniarek do 
dobrej kostumerskiej roboty przy 
surdutach. 833—841 Jackson boul.. 

6te piętro. Charles Dunnas. 
" 

27 

POTRZEBA starszej niewiasty do 

domowej roboty i bawienia dziecka. 

410 W. Division ul. 27 

POTRZEBA dobrego rzeźnlka który 
umie pisać. Dobra zaplata. 1040 Flo- 

rence ąyę., Ęyąnston, III. 27 

POTRZEBA doświadczonych dziew- 

cząt do overstitch przy rękawiczkach, 
także dziewcząt łtóre szyją na ma- 

szynie do naulci. 1049 N. Hermitage 
ave. 28 

POTRZEBA człowieka do domowej 

roboty. 815 Milwaukee ave. XXX 

POTRZEBA prasownika na czysto 

przy surdutach. 1049 N. Paulina ul., 

róg Emlly VII., 3cle piętro. 

POTRZEBA panny do ofisu, musi u- 

mieć tłómaczyć z angielskiego na 

polskie. Zgłosić się John Krzywo— 
szewski, 1644 W. 18th str. 

POTRZEBA starszej kobiety do lek- 
kiej domowej roboty. Może być świe 

żo przybyła z kraju. 1635 N. 43rd ct 

POTRZEBA pierwsza ręczną dziew- 

czynę przy surdutach. 1251 Dickson 

Ul. 27 

POTRZEBA 0 mężczyzn i kobiet do 

magazynu naszego zbioru. Pieniądze 
dostaniece co weczór. Zgłośce się o 

6:30 rano. Lincoln i Foster aves. L·. 

A. Budlong Co. 28 

POTRZEBA dziewcząt do nauki przy 
maszynie j roboty przy stole przy 

niemowlęcych trzewikach. Fargo and 

Phelps, 1701 N. Robey ul. 28 

BIURA PRACY. 
\ 

Kajwląksze I Najstarsze Biuro Pracy 
dzlewoząt do mycia a tatków w restauracji. kró- 
tkie godziny. niedziele wolne. 600 dziewcząt do 
domowej roboty i do hoteli. Taule kobiet do 

ażurowania ofleów wieczorami. auo dziewcząt do 
exfipw 1 fabryk. Nowoprzybyłe dalewezeta 

otrzymają dobrą 1 etaty pracę. Nie potrzebujecie 
czekać, możecie zaraz do roboty. Jesteimy 
w tym interesie przeszło 18 lat l dajemy najle· 

psz% pracę. 
— PANI A. SCHMIDT. 070 Mil· 

w mi ko· *v*.. blisko Auguata ni. Nad apteką. 

POTHZEBA chłopców od 16 do 20 

lat ao stolarskiej fabryki. 763 Mil- 

waukee ave. 25 paź. 

POTRZEBA 500 ludzi do lasu, $30 

do $40 miesięcznie, trzech robotni- 

ków na farmę $30 miesięcznie i u- 

trzymanie Zgłosić się 671 Milwaukee 

ave. Telefon Monroe 4976. 25 

NAJWIĘKSZE POLSKIE BIURO PRACY; 
Potrzeba wiele dziewcząt do reatauracyi 

i klubów, z niedzielą lub bez. płaca $8do $8 ty- 
godniowo. Także pit rwszłch i drugich kucha- 

rek. Płaca $8 do $12 tygodniowo. Dziewcząt do 
hotelów, pralni i różnych robót fabrycznych. 

Także młodych kobiet, mówiących po angielsku 
do zbierania statków ze stołów. Jeżeli chcecie 

dostać dubrą I stalą prace, to zgłoście aie do: 

Miss P. GLIŃSKI, Włatic. 
1 a 1 W. Chicago Ave., Chicago. 

Najwieksze Polskie Biuro Pracy 
Pottzeba bardzo wlfele dziewcząt do klubów i re· 
» ta uracyl. fłaotod t3 do $8 tygodniowo z nie- 

dzielą lub bez—także 1 lub « kucharek, płaca od 

!8 do $13 tygodniowo. Dziewcząt do hotelów 
;>ralni t fabrvk. Także rał >dych kobiet mówią- 

cych cokolwiek po angielsku do zbierania sut· 

ków z atołów. Zgłosić się do 

Pani H. KREUTZER, 
2 MILWAUKEE AVE. Ofls góry. 

POTRZEBA 100 ao 

dziewcząt i kobiet ezkanie; Resfau- 

J ' · k kAa raCyl ,5 do 1 

do rożnych robót wikt; szapu te.so 

do $16 tygodniowo; Fabryki, $6 do $9 ty- 
godniowo; Domowej roboty $4 do $3, na 
krótkie godziny — Zgłosić eię do pani 

Eichstaedt, 954 Milwaukee ave. 

100 lad» . w,- ̂  
jazd do różnych $45; wikt i miesz- 

l /. . Ca ' 
kanle· Foundry 

robot 1 Stanów 1.2/5 dilen nie, 
wikt i m eMr.kanie; 3.50 tyg.. Komplniczne Houe- 
manów do Łioteli szpitali. $"-O du S!» mlee., wikt i 

iniwzk. BiiM-boya. $fl do », Portera $fH0 1 wikt. 

Avenue Polskie Biuro Pracy 
954 Milwaukee Ave. 1 

PRACA. 
le ZA SŁOWO. 

! POTRZEBA dziewcząt do lekkiej fa- 
! brycznej prac}. Dobra zapłata, stała 
[ praca. Olson Rug Co., 32 Laflin ul. 

I POTRZEBA dziewczyny lub niewia- 
sty do domowej roboty przy groserni 

' Mała familia, dobra zapłata. 1534 
Mclienry ul., przy North ave. 25 

POTRZEBA trzeźwago, żonatego 
woźnicę na wóz do popiołu i city asli 
wagon). 1353 N. Irving ave., H. 
Scbwarli. 25 

POTRZEBA wspólnika z małym ka- 
pitałem do interesu przynoszącego 
75 proccnt. Z powodu osamotnienia. 
Adres w Adm. Dziennika Chicago- 

Iskiego. 23—25 

POTRZEBA 50 dziewcząt do roboty 
we fabryce wyrobów włosowych — 
(hair goods). Na początek $5. Drugi 
tydzień robota od sztuki. Doświad- 
czenie nie potrzebne. Zgłosić się F. 
E. Delavan Ha'r Co., 16 W. Washing- 
ton ul., blisko State ul. Ponad Kohl- 
saats Restauracją, 4te piętro. 30 

POTRZEBA balwierza na stałe. — 

2118 Milwaukee ave. 25 

POTRZEBA doświadczonego mężczyz 
ny do roznoszenia cyrkularzy. 877 
Milwaukee ave. XXX 

POTRZBBA dalewezyny do obrzuca- 

nia iovercast) przy kostumerskich 

spodniach. Musi byfi przeszło 16to 

letn.a. Południowo-zachodni naroż 

nik Adams i Green ul., 7rae piętro. 

Meyer and Co. 25 

POTRZEBA niewiasty do domowej 
roboty. ZgłosiC się do składu. 1536 
W. Chicago ave. 25 

POTRZEBA młodego mężczyzny do 
..soldering" drucianych „novelties". 
T. C. Dallmer Mfg., 156 N. State 

uh 27 

POTRZEBA dziewcząt 16 do 18 let- 

nich do nauki interesu papierowych 
pudeł. Ręczna robota. Dobra zapłata. 
Stała praca. Illinois Paper Box Co., 
16 X. Ada ul. 

* 

30 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty.Musi umieć gotować. 3734 E- 
berly ave., blisko Elston, Irving Pk. 

25 

POTRZEBA prasownika na czysto 

przy surdutach. 1000 N. Western 

ave., róg Augusta ul. 25 

POTRZEBA dziewcząt do szycia przy 
sukniach. Stała praca i dobra zapła- 
ta. 331 Mad'son ul. D. Miller. 28 

POTRZEBA MOLDERÓW. Kilku do- 
brych molderów isqueezerl do ro- 

botv od sztuki. Stała praca. Przyjść 
albo pisać do YERMILION MALLE- 
ABLE IRON COMPANY, HOOPE-- 

STON, ILL. 27 

POTRZEBA DOBRYCH AGENTÓW 
i solicitors) do przedstawienia na- 

szej ii1or\vszorzędne/j propozycyi 
skrzypcowej. Zgłosić się do CHI- 

CAGO SCHOOL OF MUS1C, 1801 S. 

Ashland ave. Pokój 10. 25 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- 
sowania. Po wyuczeniu dobry zaro- 
bek. 926 Milwaukee av. X 

POTRZEBA ZECERA, który zna pro- 
wadzenie całej drukarni. Stała pra- 

ca. Prosimy podać warunki. Przyjść 
albo pisać. Ludwik Patmont, 545 

— 

5th ave., Milwawukee, Wis. 28 

POTRZEBA do robienia ręcznych 
dziurek i niaszynlarek. 1301 X. Ash- 

land ave., Sigel Bros. 28 

POTRZEBA maszyniarzy lub maszy- 
niarek, wykończarek i finishers) i do 

fastrygowania ..basters". 1934 W. 

North ave., Jsze piętro. 27 

POTRZEBA chłopca do posyłek. — 

1521 Milwaukee ave. 27 

POTRZEBA ruałyCh dziewcząt do wy- 

ciągania fastryg przy surdutach. — 

1521 Milwaukee ave., Isze piętro. 27 

POTRZEBA symsarkl przy kostumer 
skich spodniach. 1301 Larrabee ul. 
blok na północ od Division. 

POTRZEBA DZIEWCZĄT DO SZY- 
CIA NA PAROWYCH MASZYNACH 

MAŁE SUKNIE DLA DZIECI, STA- 
ŁA PRACA. DOBRA ZAPŁATA. — 

ZGŁOSIĆ SIE ZARAZ. THE DANDY 
LINE CO., 2322 . SEELEY AVE., 
ALBO 2018 PLEASANT PL., DO I 
PANI MAŁKOWSKIEJ, NA JAD- 

WIGOWIE. 27 

, I ^pr^cuaŁi 
2c ZA SŁOT o. 

Na sprzedaż dwa domy na dwóch lo- 
tach na Huron ul. można kupić ta- 

nio, domy jak nowe, gaz, ustępy, ksj- 
plelnie. Cena $5200. Zgłosić się do 
I. Iwaszkiewicz, 1000 X. Asjiland av. 

Na sprzedaż dwu piętrowy dom w 

dobrym porządku, gaz, ustępy. Cena 
$2700. Zgłosić się do I. Iwaszkiewicz, 
1000 X. Ashland ave. 

Pierwsze Morgecze Na Sprzedaż 
Suma hipoteki (morgeczu) — $1000. 
1'roceut od ft» — 

Lokacja — Harding blisko Diviaion ul. 
Lota — 60 x 100, 
Zabexpieezenie — 2 piętrowy i baaement muro- 

wany dom. 
Wartoóć budynku 1 gruntu — $8700. 

Home Bank & Trust Co., 
Milwaukee i Ashland Aves. 

Zaaoby Otwarte we wtorki 

$1,500,000 1 aoboty wieczorem. 

Murowany dom na sprzedaż, 4 po 4 

pokoje. Cena $5200. Zgłosić się do: 
I. Łaszklewicz, lOOO N. Ashland av. 

Grosernia na zamianę na loty w mie- 
ście lub poza miastem. Zgłosić się: 
I. Laszklewicg, 1009 N. Ashland av. 

Na zamianę 2 murowane domy rogo- 
wy. Cena $24,000, zamienię na mniej 
sze lub czyste property. Zgłosić eię 
do: I. Iwaszkiewicz, N. Ashland 

ave. 

NA SPRZEDAŻ pies raey „Collie", 
dobry stróż. 2144 Thomas ul. 

SPRZEDAM domek (cottage) 6 po- 

kojowy i kipiel, ogrzewanie gorgc^ 
woda, wysoki widny basemnt, lota 

37H;X125. wszystkie ulepszenia i za- 

płacone, trawnik, drzewa, ogród. — 

2646 Drakę ave., Logan Square. 

Kupno i Sprzedaż. 
— 

I II · r 

2c ZA SŁOTO. 

Taniości wystawione 
na sprzedaż przez 

CHICAGO AVENUE 
S AVI G BANK 

1938-42. W. CHICAGO Ave 
bJizko Robcy ul. 

j -Huron ul., blisko Hobey dwie loty l 

| dom na L' mieszkania po 5 pokoi, uio- 
, g? być kupione $800 
gotówką. Cena CPiŁuUU 
Superior ulica, dwupiętrowy dom 

murowany, 4 pokojowe mieszkania. 

w" . $2900 
Holt ul., blisko Division dom mu- 

rowany na 7 familii po 4 pokoje. — 

Rentu $660. a* A r»t\r\ 

Cena J>45UU 
Narożnikowy dom murowany przy 

Robey ul., blisko Chicago ave. wpla- 

ce„fot6wk4.,100°·... .$4000 
Hermitajre ave., blisko Armitae 

dwu piętrowy dom na 2 familie, lo- 

ta 40 stóp szeroka. $2^00 
Frv ul., blisko Ai h land ave., dom na 

"1· $3200 
3(famy nowomodne domy na Heleno- 
wie na sprzedaż. Zgłoście się Jciell 
zabraknie wam pieniędzy na kupie- 
nie domu. My wam noży rżymy na 

łatwe spłaty. — Sprzedamy wam do- 

bre wyrobione grosernie. 
— Korzy- 

stajcie z tych ofert, gdyż takie ta- 

niości rzadko sic zdarzaj;». Ilank o- 

twarty każdego dnia do godzinv 8e| 

wieczorem, w niedzielo od O—12. 
— 

Zarządca polskiego działu realno- 

ściowego. 
WALTER HKLKZKR. 

Koń na sprzedaż. 1325 Holt ave. 

NA SPRZEDAŻ 2 flatowy drewniany 

6 pokoi, duża lota i inne bargalns. 

914 Tribune bldg. 

Uwaga! Za pól darmo można nabyó 

towar w groserni i wszystkie urzą- 

dzenia; koń i wóz. Zgłosić się do: I. 

Iaszkiewicz, 1009 X. Ashland ave. 

EXTRA! sprzedam z powodu wy- 

jazdu na farmy na South Wood 
ul. 

dom, przynoszący $408 rentu, jeżeli 

w tym tygodniu, to kupi za $3600. 
Wiadomość: Fisher, 1612 W. Divi- 

sion ul., blisko Ashland i Milwaukee 

ave., 2gie piętro. Telefon Ilaymar-- 

ket 4942. 

PIEC kuchenny na sprzedaż. 1654 

Division ul., front, na dole. 

Sprzęty domowe na sprzedaż, bar- 

dzo tanio. 917 Milwaukee ave. 

DO sprzedania dom na jedno miesz- 

kanie pnr. 2445 Station ul. 

MEBLE sprzedam mało używane, z 

powodu osamotnienia, za bezcen. 
— 

1542 Haddon ave., pomiędzy Milw-au 

kee i As'hland ave. 

STATKI domowe w dobrym porząd- 
ku. sprzedam tanio. Zgłosić bię w 

niedzielę. 1141 X. Ashland ave., 
— 

tylny dom. 

SPRZEDAŻ Singer maszyna, po 

wodu wyjazdu, tanio. 1911 Clybouru 

place. · 

NA SPRZEDAŻ sprzęty domowo. 
—· 

Musza być sprzedano zaraz. 1738 

Armltage ave. 

NA SPRZEDAŻ koń, wóz i puszorkl. 
96ti W. Chicago ave. 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków, ty 

toniu, rozmaitych drobiazgów, z po 

wodu innego interesu. 943 W. Chi- 

cago ave. 

SALONJŚCI! Extra! Extra! Taniość! 

'Stanisławowo. Najlepszy byznesowy 

narożnik, brick dwa piętra, skład I 

mieszkanie, oraz S pokoi. Naprzeciw 
dużych fabryk. Rent $65. Cena 

» $5500. $500 wpłaty, reszta miesię- 

cznie, lub zamienię na małe proper- 

ty.loty, albo farmę. 1174 Milwaukee \ 

ave. Biuro. \ 

EXTRA! EXTRA! $300 kupi lot I 

2 dobre drewniane (frame) po dwa 

mieszkania, strych, gaz, ustępy, ką- 

piel. umywalnie, rent $45. Oddam 

za $3300. Okolica 3 bloki od Stock- 

jardów, l blok od parku, 1 blok od 

ajryskiego kościoła: 6 bloków od pol 
skiego kościoła, tylko $300 gotówki, 
reszta na spłaty podług umowy. — 

Gwarantowany abstrakt. Wiado- 

mość: 1174 Milwaukee ave. Biuro. 

NA SPRZEDAŻ wóz, koń i puszorki. 
1949 N. Paulina ul. § 

1 

STATKI nowe domowe na sprzeda*, i 
1047 Milwaukee ave., w tyle. 27 1 

NA SPRZEDAŻ grosernia z powodu J 
choroby, dobra lokacya, gotówkowy 1 
interes, dobre mieszkanie. Adres w 

adm. Dziennika Cbicagoskiego. 28 

$45 KUPI 1200 funtowa ekspreso— J 
wa klacz i mare), $35. 1000 funto- 3 
w$ delivery klacz. Wóz. $25. 2331 

Grand ave. 27 

NA SPRZEDAŻ bargain skład i 6 po- 

kojowy fiat. Dobra lokacya. Musi 

być sprzedany zaraz. Dobry powód. 
Zgłosić s'ę 2217 Clybourn ave. 

JADWIGOWO na sprzedaż rogowy 

salon. 1949 Hoyne ave. 3 
mmmm—mmmmm/m—m——mmmemm—mmm 

NA SPRZEDAŻ skład cygar tabaki, 
cukierków i drobiazgów, długi lease. 

(dzierżawą); 4 widne pokoje. Adree 
w adm. Dziennika Cbicagoskiego. 

NA SPRZEDAŻ 6 pokojowy drewnia- 
ny dom, z dużym bezeinentem i staj- 

n a w tyle. Sprzedam bardzo tanio z 

powodu innego interesu. Musi być 

sprzedany w dwóch tygodniach. —· 

Zgłosić się dol817 W. Huron ul. 

SALON na sprzedaż. 10 S. 5th ave., 

Konsens (license) zapłacony do Igo 
maja. Dług«. dzierżawą. 

SALON na sprzedaż z hal? na Mło- 

dziankowie. Dobre miejsce dla Pola- 

ka. Musi być sprzedany w tygodniu. 
Adres w adm. Dziennika Chicago— 
eklego. 
mmmmmmmmmmmmmrmrnimammmmmmm^xammmmaimmmmmmmaemiKKam 

NA SPRZEDAŻ /zeczy domowe 
— 

Adree: 1112 N. Lincoln ul., lsze pię- 
tro. jli 
STATKI domowe na sprzedaż. 1340 
W. Division ul., w tyle. 
II. I ——— 

NA SPRZEDAŻ budulec wart $400. 

Sprzedam za $100 gotówki. 2123 W. 

Huron ul. R. LangoscU. 


