
Wftxvsfom krewnym i znajomym donosimy tę smutną wiado- 
ui -ć, iż UiijukocliJiidZM matka i babusia nasza 

S. p. Maryanna Golnik 
% 

siisira H /mńca »**. 33-ciej róży, Bractwa Św. Barbary, Zikonu św 

Fr.ii ·. Ajxot >ls>t*a ajsiodszejro Serca Jezus » i Bractwa Naj- 
sa» Ol»!tc«i, po kró:kiej lai fciętkl·] chorobie nijżrpnała się 
r tym świa em, z opatr ona »w. Sakramentami, dnia 16-go listopada, 
19»3 roku, <» goUaiuie 6 t*j wieczorem, przeżywszy lat 80 i 1 miesiąc. 

Pogrzeb odbędzie >ię w śroilę, dnia 19-j:o 1 atopada, o godzinie 
>3 IM ej rano, * domu żałoby |nxł ur. 2939 N. Liwndułe Ave., do koś- 

cioła J icka, a stamtąd ua cmentarz św. Wojciecha. 
Na len smutny obrządek zapraszamy wsrystklch krewnych i 

znajomych, w ciężkim talu pogrążeni: — -· - '·-/ 
.Julian Gnhitk, *yn; Teofila i Antoiiina,arórki; Weroui- 

ka i ima Ciul· ik, synowe: Ludwik \nctrzejewski, brat; 
PranoisMk *fagta i Franciszek Serjjot, zięciowie; wuuki i 

prawnuki. 

Ś. P. 
Stanisław Xicefor Marty liski 

członek Bractwa Młodz. iw. Jó- 

zefa. Tow. Młodz. św. Kazim'e- 

rza Król., w par. św. Jadwigi, 

Chóru 1 Kółka Młodz. św. Jadwi- 

gi i Oddz. M. P. św. Stanisława 
B. i M. nr. V. pożegnał się z tym 
światem, dnia 15go listopada, r. 

1913, o godzinie 6:15 rano. 
Posrzeb odbył się dzisiaj, dn. 

18?o listopada. 1913, o godzinie 
9tej rano. z domu żałoby pnr. 

2415 Frankfort ul., do kościo- 

ła św. Jadwigi, a stamtąd na 

cmentarz św. Wojciecha. 
W ciężkim żalu pogrążeni: 
Stanisław i Józefa Martyńscy, 

rodzice; Antoni, Józef, Jan, Ka- 

zimier/ i Krinr.tml. bracia. 

Wszystkim krewnym i znajo- 

mym donosimy tę smutna wia- 

domość i & riajukochańszy syn 

mój i brat nasz 

Ś. I». 

Mikołaj Straszewski 

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

lt>go listopada, 1913 roku, o go- 
dzinie 8mej wieczorem, przeży- 
wszy lat 5. 2 mieeiaee i 6 dni. 

Pogrzeb odbędzie się w czwar- 

tek, dnia 20go listopada, o go- 
dzinie 8mej rano, a domu żało- 

by pnr. 201'» Lubeck ul., do koś- 

cioła św. Jadwigi, a stamtąd na 

cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i rnajomych. w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Joanna· Straszewska, matka; 

Wincenty. .eon i Stanisław, — 

bracia; Katarzyn*, Barbara i 

Franciszka, siostry; wraz z cali* 

rodzin?. 
^ 

. 

Ruch Towarzystwach. 
ZE STANISŁAWOWA. 

— Tow. Młodz. św. Kazimierza K. 

odbędzie posiedzenie dziś wieczorem, 

o godzinie 8mej. w hali nr. 5. Komi- 

tet bdi-ie miał bilety gotowe na lo- 

gowanie na tern posiedzenia. Obec- 

ność każ ego wielce pożądana, waż- 

na sprawa do załatwienia. 
—' J. J. 

Litis, prez.; S. J. Kola, sefcr. prot. 
— Tow. ks. J. Poniatowskiego bę- 

ttsie miało jutrp swe posiedzenie, każ 

dy członek powiuien być obecny, bo 

4 bardzo ważne sprawy do załatwie- 

nia. S. Świtaj, prez.; Ig. Stecki, skr. 

1344 Cleaver ul.* 
— Tow. św. Michała Arch. gr. 133 

S. P. w A. ma swoje miesięczne po- 

siedzenie śro K\ dn a 19go listopa- 

da, w hali zwykłych posiedzeń. Każdy 
c złonek ma być obecny bo są bardzo | 

* 

ważne sprawy do załatwienia. Kto ma 

amiar wstąpić niech przybędzie na 

to posiedzenie. — Michał Wiechow- 
ski. prez.; Ant. Kunowski, sekr. prot. 

1306 Cleaver ul. 

—Tow. Polek św. Agnieszki, nr. 

25»> Zjed. będzie miało swoje miesię- 
czne posiedzenie, w środę, dnia 19go 

listopadaro gcdzinie 8mej wieczorem 

w hali zwykłych posiedzeń. — Kat. 

Rcstenkowska, prez.; Anna Polek, 

sekr. prot. 
— Oddział św. Moniki nr. ?3 M. 

P. ma swe posiedzenie dziś o godzi- 

cie 7:30 wieczorem, w hali Dziewic 

Różańcowych. Każda członkini powin 
na być obecna, bo są ważne sprawy 

UCZ SIĘ BALW1ERSTWA 
W kilku tygodniach; jasna, czysta I ła- 

twa praca; narzędzia dajemy; we dnie I 

wi»*eorne klasy: •fmatiaacya i wydaj*, 
©y dyplomy;· mtejsce dla kitfde?o m<jt- 

e/yzal; noto· rarablad pieniądz· pod- 
ażą· naokl. 

New Msthod Sarber School, 
, ·» Vv .·;· .· .* 

' 

§12 W. Madison ul., Chicago, 

Prawie Każdy przemysłowiec » 

Chicago ogłasra sie w gazetach an- 

gielskich. — Poiscy byznesiśel po- 

winni lefa naśladować. osłas^ajac aię 

• DZIENNIKU CHICAG OSKIM. 

» 

załatwienia. Komitet pikniku pror 
I 

si, ażeby członkinie uiściły się za W- 

lety piknikowe. — Anastazya Jlo- 

wy, prez. : Fran. Bleschke, sekr. prot, 
1317 Holt ave. 

'L MARYANOWA. 
— Członkinie Dworu Najśw. M. P! 

Anielskiej nr. 276 Zjed. są proszone 

by &'ę 'raczyły zebrać do hall zwyk- 
łych posiedzeń w środę, dnia 19go 5. 

m. o godzinie pół do ósmej wieczorem 

skąd wystąpią in corpore na bazar. 

Ewa Scplit. Nadl., Helena Dybów™ 

>ka. sekr. prot. 

—Tow. Dramatu 1 Śpiewu odbę- 
"i "*>* · »·! Ł* ̂  

izie swoje regularne posiedzenie, Ju- 

tro, dnia 19go b. m., na którem bfr· 

ią omawiane sprawy przyszłego wiel- 

t;ego przeistawienia i Bazaru Marya 

iowskiego i inne piekące sprawy, któ 

e muszą być załatwione na tem po- 

liedteniu. S. Urbańska, wiceprez. 

F. Regosz, sekr. prot. 
Z KANTOWA. 

— Tow. św. Wojciecha B. i M. nr. 

>36 Zjed. odbędzie swoje miesięczne 
>os?edzenie w środę, dnia 19go listo- 

>ada, o godzinie 7:30 wieczorem, w 

lali nr. 2. Obecność jest każdego po- 

ądana, w ważnej sprawie. CI co ma- 

zamiar wstąpić niech się zgłoszą* 

vstp wolny. — St. Oromlewicz, pre- ' 

fee; J. Gajewski, sekr. prot., 847 
*ose ul. 

Drobne ogłoszenia 
2c ZA SLOWP 

*oMatikuję moich kuzynek Justyny ! 
'tan ii Jawy z domu Michalskiej obie j 
amężne. nazwisk Ich mdw nie 
mam. toby wiedział o ich pohvjej' 
ilbo one saine niech m! doniosą doi} 
idres: Jan Twardosz, 39 —t lóoth 
ilace, Hammond, Ipd. 

" J "19 

)ft»A X ISTA PIERWSZORZĘDNY 
rrający biegle na organie pedałó- 
vym, trzeźwy, żonaty, poszukuje po- 
ady. Henryk Batycki, 7919 Medina 
ive., Clovelaad. O. '·- 9 

WY VA JĘCIA 1»:7-311 CAR- 
IIOLL AVE., blisko Robey, 4 i 6 po- 
kojowe flats. Nowo odświeżene. czy- | 
;te i widne. Tani rent dla dobrych 
)olskich rodzin. 19 

OSZUKUJE się jakiejkolwiek pra-1 
v w jednego konia. M. K. 1208 W, 
-luron ul. Telefon Monroe 3173. 

aOTRZEBA dwóch porządnych pa-1 
i6w na mieszkanie, czysta", widna 

ypialna. 715 Tempie ul. 4 piętro z 

rontu. 
" 

* " 

v 
' 

18 

'OTRZEBA dwie panny na mieszka- 
ile. 1528 Ashland ave. }§ 

Organista. 
idolny muzyk. śpiewak i dyrygient ! 

•oszukuje posady. Adres:— Caó*łnw 
"rbartcayk, 8717 Commercial ave. 
!o. Chicago. Iii. 22 ^ 

>OTRZK3A u mieszkanie,'p&ki* r 
j?c! em watéolem. Zgłosić sie pomi?- 
zy t! a 7 mą godziną. 1124 N. Wiu- 

hoper ave., 2ge piętro, front. 18 

11 . PAULINA- fL.7 Isze piętro, 
'otrzeba dziewcząt na mieszkanie. ; 

nnio. ^ 

j 
* ' · -iM:·· * ig 

'ięć pokojowe mieszkanie do wyna- 
ęcja tanio. Wiadomość 1118 Mil- 

waukee aVe · 10 
— —e—wmmmmiwwar* m 

•OTRZEBA mężczyzn na nVieSkja-- 
ie. 2037 Lincoln ul., w tyle. 

IASARZ — rzeżnik ze starego kTa- 

u poszukuje pracy; pracował w ̂ ro- 

erni-buczerni. 1361 Milwaukee ave., 

gie piętro, front. 

OTRZEBA mętczyzn na mieszka- 

ie. 1519 Tell pi. 

'RZYBYLAM tu z innego miasta — 

iaż mój ciężko zachorował i' mam 
ilkoro dzieci. Poszukuję więc pracy 
rania albo jaka inną pracę. Adres 
r adm. Dziennika Chicagoskiego. 

OTRZEBA mężczyzny na mieszka- 
ie. 2 gie piętro, front. 1451 Augusta 
i. ?*··· ' ~ ' 

; 
» -v ; 

' 

'oszukuje jakiejkolwiek pracy w 

uczerni lub groserni, mówię 7 języ- 
ami. 814 SedgeWick ul. Wm. Jan- 

olskl. K AJi' 

OTRZEBA mężczyzn na m'eszka-- 

!e. 1076 N. Paulina ul., front, u gó- 
y- 

·*··:'·. ; 

OTRZEBA dwóch porządnych męż- j 
syzn na mieszkanie u int eligentnej 

alej familii; frontowy pokój. 824 

(ermitage ave., blisko Chicago ave., 
cle piętro. Zgłoeić się tylko wieczo- 

am. tub w niedzielę. 1B-31 

FRONTOWY pokój do wynajęcia. 
23 N. Marshfield ave. 

IBW1ASTA poełukuje pracy 
zfeckiem. 1415 Augusta ul. \ 19 

•O wynajęcia skład (store) z miesz- 

aniem, dobre miejsce na skł&d rzeż- 

iczy, albo grosernię. Mieszaną uaro- 
owoeć. 5t>24 Lawrence ave, 

' 

i, ;? 
" 

V 

ta; ·. : ». i. *· -, ·{~ 

"pfobnę ogiggzenła 
• ic ZA &LOWQ 

11 1 1, 
POKOIK do wynajęcia, pierwsze pię- 
tro, front. 1537 Fry ul. 19 

ii 

Poszukuję pracy jako rzeżnik. Wła- 

dający'4 Językami. 1409 Noble ul. 

POTRZEBA mężczyzn do naujci szy- 

cia, kroju, prasowania na csysto. 
— 

1412 N. Ashland ave., blisko Black- 

hvlnM· 
' '**' 20 

POTRZEBA porządnych panów na 

mieszkanie, u -bezdzietnych, z tyłu, 

góry.. ,1119 N. Paulina ul. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 733 Tempie ul., 3cie piętro. 

POTRZEBA panów na mieszkanie.— 
1246 Milwaukee ave. 

POTR3EB dwóch mężczyzn na mie- 
szkanie. lsze piętro, od tyłu. 160S j 
Division ul. 

Poszukuję brata Aleksandra Koryto-, 
wskiego, który zamieszkuje w Chica- ; 
<;o. Któby o nim wiedział lub on j 

' I 
sam, niech się zgłosi listownie do 

( 

brata we ważnej sprawie. Jan Kory- 
towski, 8430 Buffalo ave. South Chi- 

cago, 111. 
^ 

19 

POTRZEBA mężczyzn lub dziewcząt 
na mieszkanie. 1049 W. Chicago ave. 
lsze piętro, front. / -· ; 

Posznku.ię pracy 
J 

gospodarskiej, al- 

bo fabrycznej, lub też-wokolo domo- 
stwa; jestem także cieśla. Mówię po 
niemiecku i angielsku. Zgłosić się 
Michał Wodniak, Box 47, Argo, Ills. 
Albo zgłosić się do Michała Budnika. 
1364 Sloan ul. :-r: 24 

DO wynajęcia oddzielna sypialnia, 
z csobnem wejściem, z wiktetn lub 

bez, 2gie piętro, front. 1506 Chicago 
av. 

__ 

PÓT^R^EBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1533 Cornelia ul., 2gie piętro. 
od tylu- ' 19 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1306 Dickson ul., tylny dom, 2 

piętra, blisko Milwaukee ave. 19 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 958 Milwaukee ave., 2gie piętro. 

-prac A. 
le ZA RI.OWO 

POTRZEBA starszej kobiety lub dzie 
wciyny do osólnej domowej robo- 

ty. 32J7 . Monticello ave., Avon-j 
dąle. N. Bar. XXX 

POTRZEBA dziewcząt do rozmaitej 
roboty. 1452 Milwaukee ave. 1,1 

POTRZEBA 16 lub 17 letniej dziew- 
:zyny do lekkiej domowej roboty. —] 
Mała familia. 1346 N. Paulina ul. 

* 

v * 18 
' 1 

POTRZEBA dziewcząt do przebiera- , 

nia szmat i papieru. J. Carbone, , 

1116 W Van Buren ul., w tyle. 30 

POTRZEBA mężczyzn jako agentów 
w fotograficznym interesie, takich 

którzy prócz polskiego języka włada-M 
lą jakimkolwiek obcym. Oferty skła- 
3ać w "Dzienniku Chicagoskim po«l: 
literą W. 

' ·'' "·' 
· 18 ; 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- 
sowani na czysto. Po nauce dobra 

robota. 1100 Robey ul. blisko Divi- 

sion ,ul. '·" 22 

POTRZEBA kobiety do darcia szmat. 
i03f Churchill blisko Robey ul. 18 

POTRZEBA dziewczyny mówiącej 
aieco po polsku. Zgłosić się Sta- j 
:ioaers Engraving Co., Carrol aud 

Libany aves. 3 piętro. 19 

POTRZEBA dziewcząt do robie m 
•ygli; dzftrtk i "Obsfcywariia kio:>7.ooi 

l»*-ży kosiiiauiskich fpou'tuich. 12 

S. Market j). Pokój 3·''9 3oie i»:ętro. g 

, | 

·' ; 1S 

r-CŃHBEBA dobrego „caapor'* przy 
iurdutach. 1·'0—52 W: Ohio pour'ę-| 
i^y Is'oble 1 i da. 1 

POTRZEBA chłopaka do apteki. —] 
dusi zna język angielski. 2013 W. 

«orth ave., blisko Milwaukee av. 

is 

*OTRZEBA doświadczonych kiesze- 

liarsy przy surdutach dla młodych 
nężczyzn, także maszyniarza do 

vszywania rękawów. Daube, Rosen-- 
lal and Co., 1056 N. Wood ul., lsze 

18 I 

H3TRZEBA maszyniarzy iub maszy- 
>iarek przy spodniach. llSś N. A-h- s 

ani ave. · 18 j J 
®OTR?EBA dziewczyny do domowej j 
oboty. Zgłosić się zaraz. 4629 S. A- j v 

hland ave. 18 [ 

-TRZEBA maszynlarek do ściero1 
kania kantów przy kamizelkach. j 
551 Tell pl. 18 

E 

'OTftZEBA dziewczyny alba starszej 
;obiety do lekkiej domowej roboty. 

~ 

9ó3 W. Division ul. Skład. · 18 

»OTRZEBA pierwszego operatora —jd 
irzy męskich surdutach. 1811 Ellen 

' ^ 

il. 
' 

18 S 

'OTRZEBA stolarzy (cabinet ma- F 

:or) którzy mogą kleé i naklejać for r 

nerunek ,,veneer". Olbricbt and CJol- s 

teck Co., 35 N. Ashland avę. 18 ; 1 

F 

r 

OTRZEBA dziewczyny do szczotko-1 v 
fania i do ręcznego szycia przy spod- 
ilach. Meyer and Co., Adams i Green 

1., 7me piętro. 1 19 

OTRZEBA mężczyzn do sprzeda- 
rania węgli familiom. 3456 Archer 
,ve. 

*OTRZEBA silnego młodego męż- 
do roboty w bezemencie. 3810 

I. State ul. r · *20 

OTRZEBA dobrej kobiety do prze- 
ieranfa .szmat. 1708 North ave. 19 

OTRZEBA dziewczyny do domowej 
oboty. 501 W. Superior ul., Napytać 
ię w galonie. 24 

OTRZEBA wykończarek ffinishers) 
hlopaka do pomocy do szczotkowa- 
ła (brusher) krawca, może być śwłe 
o przybyły z Europy. 1231 N. Ash— 

ind ave. 

'OTRZEBA wykońctarek (Ciniehersi 
f szapie i do zabierania roboty do 

omi| przy spodniach. 1435 N. Ash- 
ihd ave., 2gie piętro, w tyle. 19 

•OTRZDBA symsrek przy koetume- 
kich spodniach. 1301 Larrabe ul., 

lojt na północ od Division. 20 

OTRZEBA dobre mechanika do ro- ! 
^ 

oty żelaznej. 946 W. North ave. 19 |*n 
OTRZEBA balwierza wieczorami. 8 

948 N. Robejr uL 

1^.; * ·* *- t'· .*·. :: ił"~ ł ; > i 

PRACA 
a ał/uvo 
•* 

POTRZEBA biegłej „book-keeperkl", 
stała praca, dobra zapłata. Zgłosić się 
między 7ma a 8ma wieczór do dra 
Sieminowicza, 1515 W. Division ul. 
(Dr.' S.) XXX 

POTRZEPA doświadczonej d.ziewczy 
ny do obdz erania tabaki. 3328 NT. 

Clark ul. 'r 
. 19 

POTRZEBA młodej dziewczyny do 

lekkiej domovoje roboty, stałe miej- 
sce. Przynieście rekomemiacye. — 

957 N. Ashlamd ave. 
' 

18 

POTRZEBA dziewczyny do lekkiej 
domowej roboty. Świeżo przybyła z 

kraju ma pierwszeństwo. Zgła.rai się 
zaraz. 1119 N". Paulina ul.. 2gio pic- 
tro, front. 18 

POTRZEBA balwierza. 1353 Dickson 
Ul. ' · 

N 
18 

POTRZEBA doświadczonych obdzle- 
raczek do tabaki. Zgłosić zaraz. 

1857 N. Ashland ave. 18 

POTRZEBA fastrygarek kantów — 

(edge basters) priy męskich surdu- 
tach. Ederheimer, Stein and Co., 1—! 

1521 Milwaukee ave. · 18 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty, może być świeżo przybyła; 
musi mówić po niemiecku. Wrn. 

Róthe, 2756 Racine ave., róg Lincoln 
ave. i iDversey Parkway. 

POTRZEBA rzeżnika. który rozumie | 
po angielsku. Zgłosić s'ę 1613 W. 

Chicago ave. 

POTRZEBA chłopaka do groserni, — ] 
musi mówić po polsku i angielsku. — 

Wm. Lebovitz, 2301 Grand ave. 21 

POTRZEPA dzewczynv do ogólnej 
iomowej roboty. 2153 Southport av. 
Busch. . 

19 j 

POTRZEBA dziewczyny do lekkiej 

Iomowej roboty. 1142 N. Ashland 

ive. 

POTRZEBA 14toletniej dziewczyny 

lo bawienia dz'ecka. Zgłosić się po 6 

ftieczorem. 3650 W. George vul. 19 

POTRZEBA dziewczyny do dziecka 

jawienia. 14 44 Cleaver ul. 

?OTRZEBA dziewczyny do domowej 

•oboty. 2330 NT. Oafrley ave. 

-TRZEBA dobrego balwierza, zaraz 

ia stałe. 2222 W. 18th ni. 20 

3OTRZEBA dziewczyny do domowej 

•oboty. 2209 Cortez ul., blisko Lea-- 

ritt uJ. 

50TRZEBA cieśli (carpenter) do wy- 

kończania roboty. 1922 N. Wood ul. 

^OTRZEBA fastrygarek dziur około 

amion, wykończarek (finishers) do 

izycia kantów „basters". Maszynia- 
•ek* na specyalnych maszynach, fa- 

itrygarek płótna i kies^eniarek przy 

mrdutach. Friedlander Bros., 2013 

,V. Iowa ul., blisko Robey, 2gie pię- 

X)TRZEBA buszelmana przy surdu- 

ach. 1000 N. Western ave., naroż- 

lik Augusta ul·, w składzie. 

łOTRZEBA dziewczyny do domowej 

oboty. 2854 N. Avers ave. 20 

>OTRZEBA dziewczyny mówiącej do 

irze po angielsku do biura'pracy, 
— 

[oświadczona ma pierwszeństwo. — 

)obra zapłata dla odpowiedniej. —| 
Ogłosić się zaraz, i·29 Milwauke ave. 

>ani H. Kreutzer. 

^OTRZEBA^dobrei służącej, niema1! 
izieci. 929 Milwaukee av. Pani H. | 

' 

Creutzer. 13 11 

OTRZEBA dziewczyny do domowej ] 

oboty. 1898 Milwaukee ave. Dien- ( 

tein. · < 

BIURA PRUCI, 1 
ijwiąKsie i Nsjstersze Biuro Pracy £°trfo 
Itwcżijt di mvcin sutków w restłiumcyi. kró» 
:e godziny. uięd^iee wolne. dziewcząt do 
raowej roboty i do boteił. Ta > ze Kobiet do 

jrowuaia ofisw wieczorami. ! dziewcząt du 

M· i ittbiyk. Nowuprzybvłe dzldwrzet* 
rzym»J4 door j i staty pracę. Nie |)otr/.etiujrclo 
sKhć. wo/cci··.· .iii /,Hi*nz do roboty. Jesteśmy 
tvD ir.icrésie przeszło 12 lut 1 rt nemy n.ijk- 

tą pritc?. 
— PA 1 A. SCHMIDT. «75 Slil- 

luiier «Vf., bUsito ;Vi>nist ni. >>t npce ;>. 

ajwiksze Polskie Biuro Prasy 
tr/t-ba bardzo wlHe dziewcząt do klubów i re· 
lur.icyi. IMiciOi1$3do f8 tygodniowo z nie· 

ieb> tub bez—taUże 1 lube Kucharek, pł-icu od 
do SU' tygodniowo. D'Ieneqt do hotelów 
iqi » fubi- k. Także ml dvcb kobiet mówuj· 
rh cokolwit··· po nniitelsku do .7bl?r.miii etat· 

w 18to)ó.v. Zgłosić się do 

ni H. KREUTZER, 
129 At 1LW l' AVE. Ofle u góry. | 
)TRZEBA 75 robotników ze szufla-1 

i. 1452 .Milwaukee ave., A. Lasko., 
O 41 I 

)TRZEBA 15 młodych mężczyzn do 1 

telu poza miastem Chicago, $-0 
$30 miesięcznie i utrzymanie. — 

jwa angielska nie wymagana. 1808 
Ashland ave. 

)TRZEBA dwie kucharki zaraz do 

stauracyi. Muszą, mówić po angiel- 
u. Brewster's Employment Agency, 
09 W. Chicago ave. 

" 19 

)TRZEBA dziewcząt do-domowej 
boty. Dobra zapłata. 2049 W. Di- 

?ion ul. 18-19-20-24-25 

LUpno i Sprzedaż. 
•'c ZA Sł.OWO 

55% . Western Av., 
Blisko Augusta ulicy. 
Telefon Humboldt 4608. 

NA WACŁAWOWIE. 
irgain: Rogowa lota 49X125, na- 

zeciw kościoła, wtélka przyszłość 
byznee. Podajcie ofertę. 22 

m i wóz na sprzedaż. 1640 W. Chi 
go ave. 

^ SPRZEDAŻ gro3ernia i buczernia 

dobrej okolicy, dobre statki i wagi 
ieży towar, koń i wóz, na kilka lat 
ierżawa, tanie mieszkanie, elektry- 
ne światło, niema konkurencyi w 
lym bloku, sprzedaję tanio, z po- 

>du wyjazdu. 231 W. 18th pl. 19 
V·:. - 

SB LE muszę sprzedać, bardzo ta-- 

3. 1643 Ashland ave., w tyle, u 

ry. 19 

TT7i , .4& ·*.>·'*«·. ;—•«f***-·· M 

Kupno I Sprzedaż. 
le /,a Rł.nwo 

Austro-AmericanS. S. Go. 
pezposrenia usiu^a mii) No- 
wym Yorkiem a Ausiro-Wągrzech. 

NISKIE CENY 
• 

Ochra ubsluga, światło elektryczne, dr- 
sl-onaje jedzenie, wino darmo, trzeciej 
klasy kajuty na Parowcach Kajser Fr»n» 

Joseph 1. i Martha Washington. 
Wszelkie języki używane w Austro· 

Węgrzech zrozumiane na okręcie. 

Po wszelkie informacye zgłosić się do 
Generalnych Agentów: 

PHEIPS BROS. & CO. 
2 W.shinglon ulica NEW YORK, . . , 

Albo do ich prawnj'ch agentów w St* 
»»«b Zjednoczonych i Kanadzie. 

NA SPRZEDAŻ meble. 1538 Augusta 
ul. 18 

BALWIBRNIA na sprzedaż, dobre 

miejsce dla Polaka, co rozumie po 

niemiocku. 89U2 Normal ave. 20 

NA SPRZEDAŻ dobry szewski war- 

sztat, z powodu wyjazdu. 1258 W. 31 
ul. 

NA SPRZEDAŻ dwie pierzyny. Cena 
$15. 1613 W. Chicago ave. 

BUCZERNIA na sprzedaż. 1407 
Dickson ul. 19 

STATKI domowe na sprzedaż. 1024 
Erie ul., 2g1e piętro, tanio. 20 

Muszę sprzedać buczemię zaraz z po- 
wodu. choroby; dziennie $100. Sprze- 
dam tanio, jeżeli zaraz. Lokacya Mil- 
waukee ave. po informacye telefono- 
wać Monroe 2561. ·"* 24 

GROSERNIA do sprzedania. 1205 

Ohio ul. 

GROSERNIA i skład rzeźniczy na 

nprze-:Iaż tanio z powodu innego za-i] 
fęcia. 1357 Sloan ul. 

NA SPRZEDAŻ grosernia. Dobra lo- 
kacya dla Polaka lub Litwina. Zgło- 
sić się od 7mej do 9tej wieczorem. 
4511 Wood ul. 18-20-22 

\TA SPRZEDAŻ ;a pół ceny groeer- 
lia i buczernia. Zgłosić się. 4410 W. 
28ma ul. 

Dom dwa piętrowy w Cragin 
nusi by(5 sprzed my w tv m tvirodniu, dlatciro | 
<to kupi za mb dostanie za pńł dermo. gotówki 
i'j(0 potrzebu. Z-rłosić się do: 

F\ JT. Bogosh 
North Paulina Street 

Bardzo dobra sposobność dla takiego. który 
>ruoujc w okolicy Crsijiin. 

SPRZEDAM dom wartości $8500 ja 
8000 z powodu wyjazdu. Manik, — ( 
)02 N. Robey ul., 3cie piętro. 10 

2 

TATKI sprzedam bardzo tanio ra- 
h 

:em z mieszkaniem. 1635 N'orth ave. [ 
ront, na dole. 

( 

VA SPRZEDAŻ 3 DOMY przy 38mej ! c 
Uicy, blisko Kedzie ave., na dwóch t 

otach. Rentują $660. ena $4500. — c 
Polska i litewska okolica. Brukowa- ( 

la ulica. J. McDONNELL CO. 3022 ! 

'A LI KORNI A AVE. 1 24 j I 

BYLIŚMY ZMUSZENI zabrać za dłu-jj 
ii, piękny nowoczesny 4 mieszkanio-j r 
vy dom, znajdujący się przy wybór-1 z 
ym narożniku na zachodniej stronie j 

iliasta. Dębowe wykończenie kom- 

)letnie. (Peerles Boilers and furna- ] 
es). Wynajmiemy dobrym dzierżaw- \ 
om za $1020 rocznie. Przyjdźcie zba- j 
lać i przekonać się o prawdziwości r 

ias:<ej oferty. .Warunki podług wa-lt 
zego życzenia. Weźmiemy mniejsza j > 

własność w zamianę. R. MANKE, — r 

t.)43 W. CHICAGO AVE. Telefon ; 2 
iarfield 8358. 19 

sA SPRZEDAŻ meble. 1712 W. 

s'ortli ave. 2gie piętro, od tyłu. 19 

JAIiKIEIiŃIA DWU KRZKSfcOWA 
ia sprzedaż w polskiej okolicy. Z 

owodii iż mam dwie. Sprzedam ta- 

lio. Konsens (licence) nie potrzebny. 
236 Jefferson ul., Gary, Indiana. 19 

i·· ————a——m— 

PRZY piętrowy murowany dom 
i 
wy- 

nienię na farmę. Zgłosić na lsze pię- 
ro. 1845 Wilmot ave., przy Oakjey 
Milwaukee ave. 18-20-22 

1 ; s 
na sprzedaż tanio. 1536 North n 

ve.. róg Dickson_u \. b 

ROSER.XIA na sprzedaż w polskiej 1 

kolicy. 2266 Blue Island ave. 19, f 
v 

ROSERNIA na sprzedażż za bezcen, g 
021 Webster ave. g 

CA*SPRZEDAŻ dobra piekarnia w jj 
niskiej okolicy, tylko zakupno skła-1 

owe (etore Jt;<.de). 1227 Cornejl ul. 1 
lisko Milwaukee ave. 

Kupnof 
t' f-O3V/| 

ZAŁOZCIE « ·' 1 | '·« ·/' * 'Cf*·· 

PdTftéEBA 
człowiek» do stało· 

żeriia składu — Najlepsza spo- 
sobność »r Stanach Zjednoczo 

iiych dzisiaj, dlaeSftfWieka do roz- 
poczęcia składu w ArrwitnoijjjCreek, 
Wis., ffdzie teraz je«t bardzo wiele 
Poi* ki eh" fanrilff frffdffri feprzeułaje* 
my gtunta 50 dó (XJifaihiutft tpi*- 
nie i t'dzi nie ma żart ego Polskie- 
go składu obecnie. Chcemy „storę· 
mana'VsaloBlat'»» i innych Polskach 
byznesistów by przyjechali i Obej- 
rzeli tutejszą bkolłe4 

Adresujcie: 

mm usd mw 
ARMSTRONG CREK, 

WISCONSIN 

| 
h ·1 ·. 

'J 
TF ·***.*| 

Fedeu na czterech ro- 

bach na Młodzianko- 
m t * ·.· 

iyie. lamo jia sprze- 
In z. Wiadomość 

1632 W. Mion ul., 
Naprzeciwko Marihfield Ave., 

W ofisie. | 
5PRZEDAM 3 piętrowy dom 1 lotę 
luży skład. Dobry na jakikolwiek 
nteres. Anna Klika,· 2241 W. 19ta 

itr. 
" '· *· : ·*. "·" '28 

ii/ ielka(bargain) taniość 
Przymusowa sprzedaż 

IKKKRKNT S^DOW* (Maatęr* in 

ttancery) I>KNNJS W. SWiLIVAN 
przeda droga licytacyjną za najwyż- 
zą ofertę w gotówce,- stoebWęie do 
ozkazu sądowego, własność -znajdu* 
ącą się przy północno-wschodnim 
larożnlku S9tej ulicy i Saćt&mento 
Ve. Jest to ·30 stopówa, narorniko- 
k'a lota, blisko nowej CRANJ5 FA-- 
ili\ l. Sprzedaż odbędzie się w eo- 

»otę, dnia 22gó listopada, b.'ft, 'o g6- 
zlnle 12tej w południe, w biurze 
Chicago Real Eetate, 25 Nórth Dear- 
lorn ul. 2g!e piętro. 14-18-20 

Baczność 
Saloniarze 

"f ·*' ·· *. *,1 

Xv szukacie za dobremi propertami 
e salonem. Mamy trzy properta ze 
alonanii, lepszych nie znajdziecie w 
'hicago. 

^ 

Ta Division ul. salon, kręgielnia — 

bowling alley) i sala do tańców, je- 
en extra skład 1 2 fiaty, murowany 
om na dwóch lotach. Musi być sprze 

$13000 
ia North ave., i California ave. — 

ardzo ładne urządzenie 
" 

(fixtures), 
u/a hala na poeledcenia (lodge 
all), własny ,,license'\ dom 1 inte- 

r..WMystk0 $12000 
[a Robey ul., bl'sko Armltage ave. 

iękny murowany budynek, salon 1 

2 mieszkań, z próbną lot? lub bez 

3ty, stare wyrobione miejsce ze sa- 

mem, lub bez. Cena za wszystko 

,T„m '.$18500 
fie znajdziecie nic lepszego na pół- 
ocno-zacliodniej stronie miasta.. 

— 

obaczcie. · 

Józefa Husak 
M Western Trasl & ShIis Buk 

lank Polski Biały narożnik, 
1201 Milwaukee Av. 

15-18-20 

A SPRZKDAż albo wymiany na 

mlcjszą własność ( -oparty) w pol- 
kiej okolmy, mój oowy uowoczo^ny 

urowan/ „b^lck" ze składem dom, 

llsko Humboldt Park i uiizczcy 
2 mieszka:!, 3 składy — 

ent $37 30 roczni*. klocowe o^rze- 

anie. Hipjteka około i?i CłW. Cc-na 

37.000. OLSON ANI) JifNtCHOW- 
KI, 1030 Ń. CALIFORNIA AVR.20 

I I ii»»» ' li 0ii UJ ; 

TATKI domowe muszą być sprzeda- 
a za bezcen, zaraz. 1544 Tell pl., 3gi 
om od Ashland. 

" ' 22 

NOW&r\lnieco wiosBone krMW*" 
rie terania, i palta wartości $40 do 
|60 j $60. Tera* tylko $5 1 wyżej. — 
. Gordon, 1415 S." Halste<| ul)*' 1· 
i ' ! ' » ——wl· 

YA HPłfZWlłAfc rthni 2 
temetft1 ttrtck -poWrt; tftftfowim? 
rttópeźferlttr nniel "być eprfcHdOJ1. * 

powodu#że właściciel wyjitfdi* #la« 

,.$4600 
. SZAJUdWSIU am» iu dziias 

"i?"·?1™* 

SA epR?tiftA& Mł noWANl' dom i 

lóta. Wiytoófcf Tl£ miesięcznie. Cena 
$8400, 47*00, 'Western ave 1 Bou- 

levard. Jamts Klaub. 20 

PARMA"im^tiiHtfdaj. $0 «akréw. z 

fych 3*1 akrów'pod pługiem; budynki 
nofre, ̂ nWiftla gospodarcze, zleml 
bi" kafniétHi przy traktowej drodte. 

rj-zy tnOe od etcyl kolejowej. Zgło- 
«enla a^eśbwafi . Box 245.'Al- 
pena, Mf«fh.- '* * 18 

^^'-iei^bk^tł^r^g&iiaJaea masyna 
ihordls^y hrafka i reHordwf |J0. 
Złożona w magazynie (in storage) 

SS'6 .iSfadisoń *ut. 
" ' ·" * 

——— I ————* 

:amość. Jaką aml chcecie, 3 piętro- 
wy (Jopa murowany z base'menttn^-1- 
'mtif* g*fc: ' por- 
ie za '$6500. 

tef.faetói 
!66 If Liecilfl ul,, fég lewa gt. 

' 

* '» 

«^ePRWBilAfc "' -OTO rn»»»f tftaik 
fbrl)t' cottage)/. Duły ";etr£ch, dttfy 
łeimeftt; idrew^riiwy' domec :(fi%f*e 
Jt>ttage) j» bezmenterur* w tyle. Zapy- 
&(·. 1426 . Ashfatid ave. 22 
»' frifc»w ·»·»*| 'j- 1 ii 

3yf· mei być eprzedamą 
>ard«S_ «ftPrb, *%" powodu infinie fntrf» 
'««h, kpobf mlejice. Oaah koatuwé4 

i}. .6»g ffllwgtikec ave. ?<? 

frgggfcf <**!*" Ą°V) -·** 
rTrreaaÉ, f>zlewiętnaścle m'aszyn, nro- 
·ely w *£ ielii i ^é pra- 
o*anH,rettHy, krie(tfe,-%^y8tW jtom 
ileti.ié^ gotowę dó roSo:/. 0% 7 §: 
»aullna.}il. róg Haddon. 1Ś 

[75, OT^aTMA* wybór r dwóch 120 
untowyćh kool 2255 W. Chicago av 

?'·'' ' 

» 

»TATK$§mowe muszą być sprzed*- 
4 za bfzcén, zaraz. 1015 V. Ashlnd 

:ve;/ da dołę, z frontu. * ^ 22 
i ., iT i I i i ii ii 

«1 panmc^r . -· 1,806,8}* T*« 

Hamfiun.ABierieao LIM 
aJwlftM1ompaDl Okrtowairrfwlecl· 

I v 

leguUroti 'proetei'pMaiettk» ekjpreeo. 
wi^ "pocetofra ueług* ralędty *·' 

>eve Yorft i Hamburg 
• » Boatotf i Hamburg 
Phltadelphia i Hamburg 
BiMtl morel Hamburg. 

prze? ni$wieke*y okręt w świecie 
< 
" 

^ „iMPEpATOR" 
91»Vóp dhliri, 50,000 ton 

wielkie f popularne parowce Kaiserin 
Lu*/ Vtettrtla, Araerlka, f*r*I- 
tent MiicolU, Président Grany, 
;IevcI«n<i, Cincinnati, ratrfcła, 
Netorlé; Penney lvania, GrafWal· 
leriee, Prina Adalbert, PrinzOs- 
car, Bośnia, Salatnanca, Arcadia 
Uar«reł^na: 

ORlceoił· Uiiug» w jtilQdiypoktudxl· 1 w 8cl«j 
•jufi»-r?NftkH5h««r->^ Ppffeietf- ••luf* dił 
»«/#hiok p»#W>r6w.' Po aiczefMjr co dj ceny I 

ttiftOTffli ńiy j#1 fr· 
r· Ąmericąp Une 

J -<*. '?-*· i.:· '·> 

«mii* o stime mit: 
KORON: DOLAUYt 

tt 20.'..»..t»DUcicle......";... 4.20 
fct 60 iepłfcJoji 10.2^ 
100.».^.MpfecIc|i·.. 20.4:0 

* Satytkarty 
* vt 

fanibnrjr* rem^n^^twerjpJ I 

^t%£SL°£5 * ftfw- 
rajetife *p*a*jr przes konstrtjfty* 

o/jILiOWeK 
- K^TflIT fVBLHl· **·» 

52» W. 1$<ul.f Wieko Ahland Ave 
49t^tkOo.9 wt^» , 

- 

iKK ItoA tfiTłio na ymd·!^) §4 S 
ierth ave.·* '25 

IÉ(^ kuchwm^'i-Hfrtewicw 
7.yy000? jpuéz» byé abrzedane 
pch drijaclr. ' 1141 N. BbldiWr ave., 

rey Pjvfaipn^ ·: :· ----·»* ^·. - ta 

'J.j . .......... 

Ktokolwiek posiada 
Telefon w Swem Ą|i(^kąniu 

< I 
» "'li 

Może tele|onow(|id 
g we drobne ogioaaenlji 

Biuro naszego dziennika znajduje się ' 
pn. 1457 W. Division ulica, pół bloku 
od Milwaukee Avenue, tuż naprzeciw 
Holt A vepue. '. 

Przeglądnijcie dzisiejsze ogłoszenia! 

i~ 

1·' ,%. 
.··*»'. i 


