
Eksportacya zwłok 
ś. p. Ks. dana Ko- i 

sińskiego, C. R. 

Wczoraj popołudniu o godz. 4 

odbyła się przy licznym udziale 

duchowieństwa i niezliczonych 
tłumów ludu z parafii i okolicy, 
z wielką uroczystością eksporta- 
cya zwłok śp. ks. Jana Kosińskie- 

go C. R. do kościoła, a potem ża- 

łobne Nieszpory. Ceremonie od- 

prawił Najprzew. ks. Jan Kas- 

> przycki. Generał OO. Zmart- 

wychwstańców, w asystencyi ks. 

J 'E. Gryczki jako dyakona i ks. 

T. Rękosiaka jako subdyakona, a 
udział w ceremoniach wzięli 
'. księża: Cieślak. Kmiecik, 

Lange. Siara, Tudyka, Świerczek, 
Dembiński, Fatiński, Pyterek. 
>iatka. Jagodziński, Zwierzchow- 
ski, Repiński. Sychowski. Zapa- 

ła. Burzyński. Skrzypiński, Pie- 

chowski, Drzewiecki. Rapacz, 
Kukulski. Simoni. Mazur, Siara. 

Saborosz. Kuliński. Obvrtacz, 

Górski. Ligman. Świątkowski. 
Szczypta. Kowalczyk. Pieczyń- 
ski. Zdechlik. Świątek. Nowakow- 
ski. Filipski. Sobieszczyk. Bocian, 

Pawłowski i kleTvk Żegleń. Z or- 

ganistów wzięli udział pp. No- 

wicki. Kwasigroch, Małłek. Wie- 
:leman. Karcryński, Góralski, Za- 

miara i Rybowiak. a z Rraci Zgro- 
madzeń ia Z martwych w stańcó w. 

Pr. Wojciech. Adam. Bernard, 

Stanisław. Rajmund. Tomasz, 

Władysław, Robert. Tan i Stani- 

sław. 

i Ruch w Towarzystwach. 

ZE STANISŁAWOWA, 

— Tow. Najśw. Imienia Maryi nr. 

2*1 Zje 'n. odbędzie regularne posie- 

dzenie w środf, dnia 6go maja, o go- ! 

dżinie 7:30, w hali zwykłych posie- ; 

dzeń. Każdy członek powinien być 

obecny, bo są waine sprawy do zała- 
1 

twienia. Do zapłacenia przypada 25c 

nadzwyczajnego, o prócz zwykłych 

a^esmentów. — Piotr Mazurkiewicz, 

prez.: Hieronim Szczodrowski, sekr. 

prot. 

— Tow. Polek św. Anny nr. 180 

-Zjed. odbędzie swe posiedzenie dziś 

-wieczorem, w hali zwykłych posie- 

dzeń. — Anna Klarkowska, prez.; 

Aniela oKzak, sekr. 

— Chór św. Stanisława Kostki k. 

d. ma swą lekcv śpiewu dziś wieczo 

rem o godzinie 8mej. Wszyscy maj$ 

być obecni. — Józef Golubski, dyry- 

, gont. 
Z KANTOWA. 

— Tow. Młodz. św. Stanisława K. 

będzie miało miesięczne posiedzenie ; 

dziś wieczorem, o godzinie 8meJ, w 

hali zwykłych posiedzeń. — . . I- I 
wieki, »»ręz.; S. M. Tworek, sekr. i 

prot., 830 N. Carpenter ni. 

CHICAGOSKI DOWOD 

Powinien przekonać wszystkich ciy- 

telników chicn^oAJch. 

Szczere zeznanie sąsiada o warto- 

ści lekarstwa. 

Proszę Was o pusłuchanie i uwie- 

rzenie. 

To samo zeznan e 

Priez nieznajomego zdaleka ni·} 

powinno was upewnić. 

Tu jest chicajOskie zdarzenie. 

Caytaj i pr<*konaj się. 

J. W. Cowell. 1407 E. SScia ul.. 

Chicago, lii., mówi: 

..Cierpiałem ból w krzyżach 1 od- 

czuwałem kłucie, gdy si| nachyliłem. 
Do tego nerki normalnie nie funkcj- 

onowały. Zużyłem cztery pudełka 
Doana Pigułek na nerki, które 

mnie wyleczyły na stałe. Zawsze 

mam pod rtk? Doana Pigułki na ner 
ki. Możecie byé pewni, że zawsze b?- 

' I potwierdzam zeznanie, które przed 
dę chwaliC Doan a Pigułki na Nerki 

niejakim czasem podałem. 

Cena jOc u wszystkich kupców. 
— 

Nie pytajcie się o zwykłych środek 
na nerki, żądajcie Doana Pigułki na 

Nerki, te name. które pan Cowell 

miał. — Koster. Mil bum and Co., 

właściciele. Buffalo, . Y. 

( Ogłoszenie). 

Potrzeby Piumbiarskie 
po cenach horiownych. 

ttrztdaltay kaideea po lirto»io| seat*, 

» LEVINTBAL PUlBINfi SUPPL Cfc, 
MS W. mL. ftUrtiMé M· 

Uktff M Starej Kraj· 

DR. F. FRONT-DOBIJ 
My arftteat kliniki WiertekUf 

i Berlińskiej 

FRANK LAJ DA 
ftKlowiiwy i fartnfctef CMeM 

Mstfaaje nowe roboty, pn-r^hk! 
on wtti 

tt repenoro « t»kr*\ u-n 
«obod %o» 

Ooy b*rdro naUricowaoe. 

IMIJMkiL, róg BUckhawk «Ht) 
V«WfM niirtyl tai* 

Z WACŁAWOWA. 
— Tow. św. Wacława gr. 638 ZJ. 

odbędzie posiedzenie dziś wieczorem 

o godzinie 7:80. Zaprasza aie tych 

którzy maj zamiar wstąpić do Towa 

rivetwa. Jan Kielmiński, prez.; Fr. 

Wróblewski, sekr. prot. 

Donosimy wszystkim krew- 

nym i znajomym iż zwłoki ś. 

p. Piotra-Dominika, Salomei- 

Magdaieny, będ$ przeniesione z 

rzędu na lotę familijny, w pifc- 
I tek, dnia 8go maja, 1914, o go- 
dzinie lOtej rano. 

W smutku pogrążeni: 
Marcin i Antoninu \owak, 

rodzice; Heleaa-Doniiniilta, sio- 

stra. 

I 

Wszystkim krewnym i znajo- 
mym donosimy tę smutną wia- 

domość iż najukochańsza córka 
moja i siostra nasza 

a. p. 

Helena Mrochen 

członkini Różańca Św., 18 Róży 
i 2 Drzewa, Macierzy Polskiej 
oddziału 26 św. Klary, po krót- 

kiej i ciężkiej chorobie, poże- 

gnała się z tym światem opatrzo 
na św. Sakramentami, dnia 3-go 
maja 1914 roku o godzinie 9:30 

rano. przeżywszy lat 27. 
Pogrzeb odbędzie sie w czwar- 

tek, dnia 7-go maja, o godzinie 

9-tej rano, domu żałoby p. ir. 

1519 Elston ave., do górnego 
kościoła św. Stanisława Kostki, 

a stamtąd na cmentarz św. Woj- 
ciecha. 

Na ten smutny obrządek, za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu po- 
grążeni: 

Maryanna Mrochen, matka; 

Roral'a, Wiktorya. Marcela, Ma- 

ryanna. siostry: Aleksander, 
brat: Karol Di^ja, August Zill- 

gen, Harry Stift, szwagrowie. 

; 

Wszystkim krewnym i znajo- 
mym donosimy tę smutną wia- 

domość ii najukochańsza mat- 

ka nasza 

S. p. 
Frenoiswa Świercz 

należąca do Tow. Różańca św. i 

Foregterów św. Wojciecha, po 

długiej chorobie, pożegnała się 
z tym światem, opatrzona św. 
Sakramentami, dnia 3go maja, 
1914 roku, o godzinie 7:40 Wie- 

czorem. 

Pogrzeb odbędzie się w śro- 

dę, dnia 6go maja, o godzinie 
9tej rano. z domu żałoby pnr% 
1647 W. 20ta ulica, do kościo- 

ła św. Wojciecha, a stamtąd na 
cmentarz św. Wojciecha. 

Xa ten smutny obrządek za- 

pra?zamv wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Stanisława. Tekla, Ludwika, 

córki; Władysław, Kdwarri, fro 

nłsłair, synowie: Jan l'rbańwi, 
y "fTwik I.t:rhhardt, Franciszek 

Kistaedt, zięciowie; Maryanna 
Piekarska, siostra; Jan Piekar- 

ski, szwagier; wnuki i prawnu- 
ki. 

Drobne ogłoszenia 
Jedyna Odpowiedzialna 

Szkoła dla Polaków 
(xa łożona 1889 r.) 

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

spondencyjnie—gwarantowana. Otwar- 
ta we dnie i wieczorami. W niedzielę 
i święta, od -tej do 12-tej przed puł. 

Narodowa Szkoła Języków 
11S 2 Milwai&lcee Ave. 

rć* w addon Ave. 

OCZ SIĘ BAIWIERSTWA 
I II. IMHM 

W kilka tygodniach; jasna, esysu i la. 

iwi praca; narzędzia dajemy; we dnie I 

wiecaorne klasy: egzamloacya t wydaje- 
my dyplomy; mlejece dla każdego m^t- 
•zysal; mota· tarabiad pieniądze pod· 
itM oankL 

New Method Barbar Scliool, 
€12 W. Madison al, Chicago. 

WYŁĄCZNA POLSKA SZKOŁA 
BALWIERSTWA 

Eksperci ue*%. Pre.ffzady dajemy. Msła opłata 
wodczas o«uk . Czysty leaki facb. Osobista n- 

Mru»t'łu. Dzienne wieczorne kursą. Zapytać się 
o pana Witkowskie/o. 

Weeden's High Class Barber School 
IW3 W. Madison ul., CHICAGO 

Nejnlękura t a|starsza 

SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
1311 W. Chicago Avenue 

Lriiwir C Skaryuewtki, właściciel. 

WjnWt· Hpłtry rtywiUUid». Ttaucif* sądici 

Praykravt ani· OdaieAy 
I Robienie Deseni 

PRZTKKA \1 CC fachowi u- 

was osobiście l dad*% wam 
l»raktvozne inst ruKcyr wedałe lub 

[»«>c*or.<ml.Qwar*atuJemv zrobić 
*»> erwsiej kia·» przrkmwft 
I m*. Moiemy w*m »«nd id *· 

«wiska wielu Polaków k:6- 
r«v w urcvli s «j (<> fachu 

n;is i teraz n» j* po'v- 
cy# *1* ie zarabiają >2» 1o li* 

'tyjrodrl rwn. Pierwsforz'n* fint)* /«-.rndnlaj^ 
>uA;j. KiiUadoorrcu mirJscdoobje^U. 

Mewimi po po'«bo. fok AJ *99> ftytm pł«tri>. 
*· 8y_La **11· al. bLU*o Jfonro· ni- j 

MAbTEM CUTTINOer»TEM 

Drobne ogłoszenia 
tc ZA flł.OWO. 

DO wynajęcia umeblowane pokoje 

dla mężczyzn. 2957 Milwaukee ave. 

3cłe piętro. 

PTRZEBA jednego «lub 2ch panów; 
na mieszkanie, familia bezdzietna 

ostatnie piętro. 1656 W. Erie ul. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie z wiktem. $4.25 tygodniowo. — 

1118 Ashland ave. 

STOLARZ przybyły z Europy poszu- 

kuje pracy przy swoim fachu. 
Anto- 

ni Liszka. 4901 — 31sza ul.. Cicero 
6 

MŁODA dziewczyna przybyła z Eu- 

ropy poszukuje pracy, pójdzie także 

do domowej roboty, mówj po polsku 
1 niemiecku. Proszę zapytać lub pi- 

sać 302 W. Goethe ul., u pan' 
Scherzer. * 7 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1249 Dickson ul., bl^ko Divi- 
sion ul. 

* 6 

KTO zostawił walizkę i paczkę, 5 ty- 

godni temu, niech sie zgłosi do salo- 

nu ńa Rhine i Leavltt ul. 

T»0 wynajęcia <wa parn ogrzewane 

oflsv nad aptek.*} Hottinjrera, SOI 

Milwaukee ave., róg Chicago ave. 
XXX 

1 

Darmo! 
Przyśnicie swe nazwisko i adres a o- 

trzvmacie 5 ślicznych pocztówek 
DARx,0. Pisz do Pesc'n and Co.. 

— 

1328 Broadway, New York. Dept. 
2. 

27 mała. 

ORGANISTA szuka obowiązku przy 

R. . K. Zna język polski, litewski 

1 nieco niemieckiego. Adresować Jan 

Narkiewicz. 1505 Baugh ave., East 

St. Louis, 111. 

Posaukuję jakiejkolwiek pracy. Do- 

piero z kraju, z dobra rekomenda-- 

cy$. "Władający jeżykami polskim, li- 

tewskim, rosyjskim. Stanisław, 724 

W. 17tą ul. 5 

POTRZEBA 2ch mężczyzn na miesz- 

kanie, z wiktem lub bez. 1517 N. 

Paulina ul., 2gie piętro, w tyle. 5 

DO wynajęcia mieszkanie na skład. 

1318 Erie ul. 5 

KOBIETA świeżo przybyła poszuku-j 
je domowego zajęcia. 1304 Bauwans 
ulica. 5 

SZKOŁA KROJIT i szycia. Hajovich, | 
104 6 W. Chicago ave. 29-1-2-5-7-9 

ZAWIADOMIENIE. Odpowiadam za 

długi tylko przezemnie zrobione. M. 

Slesiński, 1723 Ellen ul. 6 
«i 

POTRZEBA żonatych ludzi na mie- 

szkanie. Osobny wchód. 1639 Grand 
ave., zapytać wskładzie. 7 

ORGANTSTA przybyły z Europy, by- 
ły uczeń Konserwatoryum Krakow- 

skiego poszukuje pcsady w mieście 
lub pozamiastem. J. Kożucho, 1530 
W. Superior ul., Chicago. 7 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie bez wiktu. U góry. 824 Noble ul. 

Poszukuje pracy w piekarni, 21etnie 

doświadczenie. Adres w adm. Dzien- 

nika Chlcagoskiego. > 6 

POTRZEBA dziewcząt albo mężczyzn 
na mieszkanie. 1501 Emma ul., front 

wejście z tyłu. 2gie piętro. 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- 
sowania. Po wyuczeniu dobry zaro- 
bek. 2153 Milwaukee ave. 11 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 906 Milwaukee ave., 3cie pię- 
tro, front. 

DO wynajęcia ..Switch Track", o- 

fis, wagi. $30 miesięcznie. Lód, pia- 
sek. węgle, budowlany materyał. — 

3456 Archer ave. 

Zginęła suka rasy Collie, znalazca 

raczy zwrócić pnr. 124 3 Holt ave. 

otrzyma nagrodę 

POTRZEBA 2ch mężczyzn na miesz- 

kanie. 1114 Milwaukee ave., 3cie 

piętro. 

POTRZEBA na mieszkanie. 720 Ada 

Ul., 3cie piętro, front. , 

POKOJE umeblowane do wynajęcia 
elektryczność. 923 Lincoln .ul., blis- 

ko Augusta. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie z wiktem przy kolei górnej. — 

1804 Division ul., ostatnie piętro. 7 

RYMARZ z Eurony poszukuje pracy., 
Józef Nowotny, 1326 W. Huron ul. 

6 

POKOIK do wynajęcia. 1532 Emma 

ul. 

PRACAV 
le ZA »^X>WO 

POTRZEBA „fancy wet washer" przy 
damskiej odzieży. 3836 N. Clark uli- 

POTRZEBA dziewczyny do specyal- 

nej maszyny przy spodniach, także 
dziewcząt do czyszczenia spodni. 
1350 - 52 W. Ohio ul. 5 

POTRZEBA maszyzniarek przy kró- 

tkich spodniach. L. Baumgarter and 
Co. 1480 Milwaukee ave. 6 

POTRZEBA eprzedawaczek na wie- 

czory i popołudnie extra. Dobra za- 

płata, stałe miejvce. 809 Milwaukee 

ave. Cloak Store. 7 

POTRZEBA wykończarek przy do- 

brych spodniach. Stała praca. 1213 

N. Paulina ul. Tył. 5 

POTRZEBA dziewczyny do lekk'cj 

domowej roboty. 1649 W. Division 

ul. - 5 

POTRZEBA doświadczonego balbie- 

rza do stałej praev. niech się zgłosi 

natychmiast. Pod adres 8432 Balti- 

more ave., So. Chicago. 6 

POTRZEBA agenta do sprzedaży re- 
alności, 830 Noble ul. 7 

POTRZEBA balwierza na soboty i 

niedziele. 918 N. Hermltage ave. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej j 
roboty, doświadczona w piekarni. — 

2054 Webster ave. 6 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty. 1137 W. Chicago ave., w pie- 

karnią . ! 6 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty. 1215 N. Robey ul., blisko Di- 

vision. y 
6 

POTRZEBA dziewczyny do domowej | 
roboty. 158 N. Green ul. 7 

PRACA- 
' 

te 7,A ! OWO · 

POTRZEBA dziewcząt doświadczo- 

nych przy przebierahlu wełny i pa- 

pieru. 1116 W. Vań Buren u!. 
20 "; 

POTRZEBA chłopca do piekarni, Któ 
ry już pracował przy tym fachu.3028 
Milwaukee ave. 5 

POTRZEBA porządnej dziewczyny 
do bawienia dziecka. Edw, Skowro- 

nek. 493C ... 14 str.. pomiędzy 49th 

et. i 50th ave., Grant Works,. Poje- 
chać można tramwajem 12 ulica linii 
na zachód. 5 

POTRZEBA dziewczyny lub kobiety 
do lekkiej domowej roboty. 1620 Ju- 
lian ul., ostatnie piętro. 5 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 1407 W. Superior ul. blisko 

Noble ul. 5 

POTRZEBA kucharza, kucharki i 

doświadczona dziewczynę do restau- 

racyi. 1182 Milwaukee ave., 1 piętro. 
5 m. 

POTRZEBA dziewcząt do ogólnej do- 

mowej roioty, dobra wpłata małe 

familie. 2049 Division ul. 5 

POTRZEBA kelnerek w rpstauracyi. 

Muszą'być doświadczony. Zgłosić się 
zaraz. 1720 W. Division ul. Niedzie- 

le tylko do 3-ciej. , 5 

POTRZEBA dziewczynv 141etniej 
do dzieci. 2112 Haddcn ave. Półto- 

ra bloku za Robey. 

POTRZEBA dziewczyny do ogólnej 
domowej roboty. Musi mówić po ro- 

syjsku i po polsku. 1301 N. Webster 

POTRZEBA dobrego krawca* jako 

wspólnika do krawcowni ze spodnia- 
ml. 1753 North ave.t róg Wood. 

PTORZEBA starszej kobiety do pil- 
nowania dzieci. 1452 Cleaver ul. . 

POTRZEBA człowieka do roboty w 

szmaciarnl. 1310 W. Division ul. 

POTRZEBA malarzy. Zgłosić się o 6 

wieczorem. 1933 N. Robey ul. 6 

POTRZEBA dziewczyny do pomocy 

przy ogólne i domowej robocie i pil- 
nowania dzieci. Musi mówić po an- 

gielsku. Dobra zapłata. Zgłosić się od 

5 do 6. Wood Bros., 1182 Milwaukee 

ave. 7 

POTRZEBA balwierza dobrego zaraz 

900 N. Ashland ave. 

POTRZHEA mężczyzny na parę dni 

do roboty około domu, musi rozu- 

mieć ciesielską robotę. 1151 Milwau- 

kee ave^^ 
" I 

POTRZEBNY balbierz »araz pa sta- 

le. może być z Europy. 1068 Mil- 

waukee ave. 6 

POTRZEBA dziewczyny do ogólnej 

domowej roboty. 1344 N. Hoyne ave. 

Tishman. 6 

POTRZEBA kieszenlarek, także ście- 

garek, dziewcząt do spajania (join- 
ers) pr7" spodniaclv. Przyjdźcie go- 
towe do pracy. Stała praca, cały rok 

dokoła. 1437 N. Ashland ave. 

PTRZEBA agentów maszyn do szycia, 
Zgłosić się pomiędzy'l 2ta a lszą w 

południe w składzie jubilerskim. 
— 

1538 Milwaukee ave. 7 

POTRZEBA sprzedawacza towarów 

łokciowych. Musi być doświadczony. 

J. Oppenheimer and Co., 4700 S. Ash ! 
land ave. 6 
.. ——i ——— 

POTRZEBA doświadczonej dziewczy 

ny do roboty w piekarni. 3433 W. 

Chicago ave. 

POTRZEBA dobrej silnej dziewczyny 

do ogólnej domowej roboty. Nie po- 

trzebuje gotować. Dobry dom. 5121 

Michigan ave. 2gie piętr. 6 

POTRZEBA małego chłopca do po- 

syłki w biurze pracv. 929 Milwaukee 

ave.. Mrs. Kreutzer. 

POTRZEBA prasownika na czysto 

przy dobrych surdutach. 1513 Emma 

uh 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty. Musi umieć gotować i także 

starszego mężczyzny do salonu. 1501 

W. North ave. 

POTRZEBA kobiety do domowej ro- 

boty. 2028 Crystal ul., blisko Robey. 

POTRZEBA dziewczyny do ogólnej 

do domowej pracy. 2501 Haddon av. 
7 

POTRZEBA mężczyzn w naukę do 

prasowania, także maszyniarzy lub 

maszyn'arek przv spodniach. 2158 

*. Robev ul., róg Webster., 

POTRZEBA dobrego balwierza na 

sobot*» 1 niedziele Stałe. Dobra zapla 

ta. 2867 Milwaukee ave. 

POTRZEBA ludzi znaiacch prace, 

aby zarobili $20 do $35 miesięcznie 

ekstra zapłaty, bez przeszkody z ich 

regularna praca. Niema sprzedawa- 

nia, niema wkładu pieniędzy. Inde- 

pendent Silverware Co., Otwarte dziś 

wieczorem do 9te1 godzinv. Aetna 

State Bank bid?. 2373 Lincoln ave., 

róg Fullerton. Pokći 12. 8 

POTRZEBA do ściegowanla dziur o- 

kofo ramion i do seieiowania płót- 
na. 1712 McRevnolds ul. 

POTRZEBA maszyniarek do fizycia 
ubrań do kąpania fbathlng suite); 

także dziewczyny do dubeltowo-iglo- 

wej maszyny. Przyjdźcie gotowe do 

racy. 1814 W. Chicago ave., blisko 

Wood. 6 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- 
' 

sowania. Po wyuczeniu dobry zaro- 

bek. 926 Milwaukee ave. 11 

POTRZEBA dziewczyny do lekkiej 
domowej roboty, może być świeżo 

przybyła. 1842 X. Leavitt ul., W. 

Kolb, 2gie piętro. 6 

POTRZEBA kolektora na północno- 
zachodniej stronie, z gotówka od 

$150 i $200. $20 — $25 tygodnio- 
wy zarobek. 154 7 W. Chicago ave. 

— 
--- 

BIURA PRACY. 
Najwiętste i Najstarsze Biuro Pracy 
Potrze h wielu dziewcząt do resMiranryl, uiyclu 
statków | do |7 tygodniowo. Niedziele w< lne 
lub z oledz ela. KoMet do klubótorod 1 do I do 
zbierania stmkrtw. Kucharek do restauraocri 

i ?a!ofirtw. Oz ewcztjt do domowej roboty, do 
hotelów na wyjawi. Dz ewcząt do fabiyk. No· 
w przybyło otrzymuję dohr staty pracę, mepo· 
bujecie < zekać możecie ii<? zaraz do ary. .lei 
ibśmy w intere-ie 13 at · dajemy najlepszy prace. 

•16 Milwaukee At*. nad apteką 

PRACA. 
le ZA S?.OWO. 

POTRZEBA agentów we wszystkich 
osadach polskich Stanów Zjednoczo- 
nych do sprzedaży gruntów w Wis- 
consinłe. Doświadczenie nie jest po- 

trzebne. Możecie pracować dla nas 

tylko wieczorami nie opuszczając 
swojej pracy i zarobić od $100 do 

$200 miesięcznie. Zgłosić się osobi- 
ście lub pipać po warunki. 

Soo Line Tevelopment Co. 
Room 4! 1 H · - " Bid*. 
1225 No. Ashland Ave. 

Chicago, 111. XXX 

POTRZEBA mężczyzn do nauki kro- 

ju. szyca i prasowania na czysto. — 

Stała nauka gwarantowana. 1412 N. 

Ashland ave., blisko Blackhawk 6 

POTRZEBA doświadczonych męż- 
czyzn albo dziewcząt do robienia 

kieszeń i do spajania przy specyalnie 
zamówionych spodniach. 1648 Had- 

don ul. róg Paulina. 5 

furiv^EjDA dziewczyny aumuwej 

roboty. Niema dzieci. Dobra zaplata. 
1228 W. Chicago ave. Damski za- 

ktad fryzyerski. 5 

POTRZEBA agentów do sprzedawa- 
nia familijnych lekarstw. Dobre ko- 
misowe dla dobrych ludzi. Zgło3i0 
''się do Mares apteki. 2876 Archer 

ave. 5 

POTRZEBA doświadczonej dziewczy 
ny do piekarni. 1014 Noble. Hala 

Walsha. Musi mó'V po angielsku. 
Nocleg i wikt na miejscu. Dobre miej 
sce dla jednej bez rodziny. 5 

POTRZEBA dobrego piekarza przy 
chlebie i ciastach. 1528 S. Kedzie 

ave. 5 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty, doświaczonej. 1320 Wicker 

Park ave., pomiędzy Wood i Lincoln, 
3cie piętro. . 

· 
' 

. 

POTRZEBA kieszeniarek przy kost" 
merskich spodniach. 1416 W. O'.iio 
ul., blisko Noble. Larsen. 7 

POTRZEBA dziewczyny do bawie- 

nie dzieci, 141etniej. — 2132 W. 22 

piace^ 
POTRZEBA małych dziewcząt do 

wyciągania fastrzyg przy surdu- 

tach. 1648 Haddon ave., róg Paulina 
ostatnie piętro. 

POTRZEBA doświadczonej sprzeda- 
waczki do domowizny (house furni- 
shing). Musi mówić po polsku i an- 

gielsku. The Bazaar, 2046 Milwau- 

kee ave. 

Kupno i Sprzedaże 
2c ZA LOWO. 

RZECZY domowe na sprzedaż. 1402 
Dickson ul. w tyle. 5 

Specyalne Taniości 
w obrębie parafii (łelenowo! 
Ihvu piętrowy dom z basementem o 

czterech mieszkaniach, po cztery i 

pięć pckoi. Przynosi miesięcznie $47 
czynszu. Cena & a t r\f\ 
tylko .. 3>41UU 
Potrzeba do kupna tylko $1000 go- 

tówki. 

Trzy piętrowy doin murowany 7. ba- 

sementem, w najlepszym stanie. —- 

Najnowsze urządzenia, z tyłu cottage 
Przynosi $75)2 czynszu na rok. — 

Cena specyalnie $7500 
Trzy piętrowy dom murowany, przy- 
noszcy $42 czynszu miesięcznie.' 
Czvnsz niezwykle niski, » ̂  
Cena tylko 3>4UuU 
Piękny trzy piętrowy dom murowany 
z basementem przy Chicago ave., w 

pobliżu Robey. Sklep i tray mieszka- 

?;?k'„Cena $8500 
Do kupna potrzeba tylko $2500 go- 

tówki. 
Wiele rozmaitych innych'' taniości 

znajdziecie w naszym Departamen- 
cie Realnościowym. 

Biura otwarte od 8mei rano do 

godziny 8mej wieczorem. 

GHIGAGO AVE. SAVINGS BANK 
1938-1942 W. Chicago Ave. 

w pobliżu itobey 

Extra Bargain 
^arma w Michiganach, blisko Grand 

llaven portowego miasta, 120 akrów 

80 pod pługiem, reszta las,x wielki 

sad nowe budynki, najnowsze masay- 

nerye; 8 krów dojnych, 6 młodych, 

4 śliczne konie, masę świń, kur i 

innych drobiazgów. Ta farma jest 
warta $8000. Lecz powodu starości 

Niemców, musi być sprzedana za 

*5000. 

A. h. Zuwalski and Obst Co. 
1611 W. Augusta ul. 12 oitn 

9 

NA SPRZEDAŻ balwiernia. 600 N. 

Ashland ave. 

DOBRA narożnikowa grosernla na 

sprzedaż z powodu nieznajomości pol 
skiego jzvka. 1101 . Paulina ul. 

6 

GROSERXIA i skład rzeźniczy na N. 
Wood ulicy, Maryanowo: dobre miej 

sce, sprzedamy tanio. Żukowski. 908 

N. Ashland ave. t 6 

RZECZY domowe dobre na sprzedaż 
z powodu wyjazdu. 1351 Dickson ul. 

front, na dole. 

NA SPRZEDAŻ tanio z powodu cho- 

roby grosernla i skład rzeźniczy. — 

3100 N. Central Park aves., naroż- 

nik Barry ave., Avonodale. 9 

STATKI sprzedam z powodu wyjaz- 

du do kraju. 1502 Chicago ave., z 

frontu, u góry. 5-8 

Koń młody na sprzedaż z powodu 
zaprzestania interesu. 956 N. Ash— 

land ave. 
· 6 

GROSERNIA i skład cukierków na 

sprzedaż z powodu innego interesu; 

bardzo tanio, jeżeli w tym miesiącu. 
Adres w adm. Dziennika Chicago- 

skiego. 6 

DWt piętrowy budynek, kamienny 

front. Specyalny bargain, jeżeli za- 

raz sprzedamy. Nie chcemy agentów. 
1873 N. Hoyne ave., 2gie piętro, tył. 

NA SPRZEDAŻ maszyna do szycia 

„Wheeler and Wilson", warta $45 
za $16. 1911 Cortland ul. 

Kupno » Sprzedaż. 
8r ZA Sł,OWO 

NA SPRZEDAŻ 3 piętrowy dom z 

lotą. Duży front składem. Anna 

Klika, 2241 W. 19ta ul. 9 

NA SPRZEDAŻ grosernia. 2302 W. 

19ta ul. 7 

Kompanie się pogodziły, szyf- 

karty w maju będą droższe o 

$13.00. Macie kogoś spro- 
wadzić, lub sami chcecie je- 

chać, zamówcie dopóki tanie 

SZV FK AKTY 
U 

Stanisława Mermel 
945 Milwaukee Ave. 
MLECZARNIA na sprzedaż w pol- 

skiej okolicy. Dobre wyrobione miej 

sce dla Polaka. Adres * adm. Dzien- 
nika Chicagoskiego. 5 

STATKI domowe na sprzedaż. 712 

Ada ul. 5 

NA SPRZEDAŻ fortepian, masywny 
3 kawałkowy parlorowy garnitur, e- 

leganckie meble z jadalni, bibilioteki 
kuchni i sypialni. Kompletne 4 po- 

kojowe pomieszkanie za $75. 2732 

Evergreen ave., blisko California 
ave. 8 

NA SPRZEDAŻ groserya i realnońć 

(property). Bardzo rfobre. W parafii 
św. Kazimierza, F. Kirchman, 314° 

W. 22ga Ul. . 9 

MERLE na sprzedaż nieomal nowe z 

powodu wyjazdu z miasta. 1436 N. 

Paulina ul. 5 

SPRZEDAM statki domowo tanio. — 

657 Division ul. 5 

NA SPRZEDAŻ meble bardzo tanio. 
1351 Wade ul., 2-gie piętf-o. 

BALW1ERNIA na sprzedaż. Adres w 

administracyi Dziennika Chicagoski" 

go. 8 

SPRZEDAM dwie klacze ekspreso- 

we, groserni koń i wd„ tanio. 1028 

N. Robey ul. 5 

NA SPRZEDAŻ salon bardzo tanio 

z powodu chorobv. 614 W. Lake ul. 

naprzeciw Wolf Co. 6 

NA SPRZEDAŻ wielki szewieckl 
warsztat bardzo tanio. powodu 
choroby. 5251 Wentworth ave. 6 

NA SPRZEDAĆ grosernia i buczernia 

z powodu choroby. 2602 — 23cia ul. 

i Rockwell. . 7 

GROSERNIA i skład rzeźnlczy, pięk 
na w oscbnym domu: Istnieje 20 lat. 

Zaprzestaje interes. Polska i litew- 

ska okolica. Hwy AeteroH), 701 

N. Elm ul.. Kewanee, 111. 6 

STATKI domowe na sprzedaż z po- 

wodu wyjazdu do Europy. 2208 W 

19ta ul. 6 
f '1 * 

GROSERNIA na sprzedaż z powodu 
nieporozumienia. 140 Ohio ul. 8 

SALON' na sprzedaż. Dobre wyrobio- 
ne miejsca narożnikowe. Z powodu 

choroby męża. Adres w adm. Dzien- 

nika Chicagoskiego. 7 

MLECZARNIA na sprzedaż ze wszy- 
stkiem. 2348 Elston ave. 

MEBLE musze sprzedać tanio. 1643 

N. Ashland ave., w tyle. u góry. 

NA SPRZEDAŻ 1610 S. WOOD "JL. 
Dwu piętrowy murowany i drewnia- 

ny. dwa cztero pokojowe mieszkania 
brukowana ulica, wszystko zapłaco- 
ne. Ofiarnie sprzedamy, $2300. O. A. 

JOHNSON REAL ESTATE CO. «131 

Milwaukee ave. O 

NA SPRZEDA* CENTRAL PARK 

AVE. taniość. (Bargain). Łatwe 

spłaty, $500 gotówki, nowy 2 piętro- 

wy i bezement, dwa mieszkania, o- 

lektryczne oświetlnie. gaz, kępie], go 

raca woda, duża lota, nowa polska 
okolica. Cena $40*0. GIE8ECKE 
AND SON. 2811 MILWAUKEE AVE 

STATKI domowe sprzedam tanio. 
— 

1003 Milwaukee ave. 

EXTRA 
Sprzedam groserni/ i skład rzeźniczy 

za pół ceny, z powodu przeprowadze- 
nia się do własnego miejsca. Bardzo 

dobry interes. Targuje się dziennie 

$40 do $50 gotówki. Zgłosić się za- 

raz. 3358 S. Ashland ave. j 

NA SPRZEDAŻ młcdy koń. bryczka 
i puszorki. tanio. 1222 Noble ul. 

STATKI domowe na sprzedaż. 1305 

W. Erie ul. 5 

NA SPRZEDAŻ realność iproperty) 
Dwa duże mieszkania. 2124 Cortland 
ul. 5-8-11-13-15 

44*2 troweów 1,417,710 Ton 

Hamburg American Linia 
Najwięk**ak<.mp«niaoicrqtowa w świece 

z 74 przeróżnemi obsługami. 

950 stóp dłnji okręt "VATKRLAND", 58,000I 
f 15 itóp dłifi okręt "IMPERATOR", 52,000 tu 

1 

Bezpośrednia Jazda Między 
New York i Hamburg 
Philadelphie i llamburg 
Boston i Hamburg 
Haitimore i Hamburg 
Halifax i Hamburg 

Najniższe Raty Do i z Kraju 
Specyalnie zajmujemy sif polskimi 

pasażerami 
Doeknale miejece w Mldrypokladle 1 Tr*·*- 

clej Kii)ucł<, wiączHjnc kajuty r. a, 4 1 Mż»umi 
jadalnie, kąpiele, pnilnte, 1.1. d. 
po dalsze »zez"KÓIy zgłosić się do 

Hamburg American Une 
New York. Ptriladelphia. Boston* 
Baltimore, Wttnburg, Chicago, 

8t Louia· Minneapolis. New Orléans, 
fSan Francisco 

lub du uiiejecowj-ch agentów 

Kupno i Sprzedaż. 
2c Z*. SŁO » 

Pieniądze na Reano&5 
Mvrtafh "urn nożrczk* m drael mcr^«z <vf 

f2rtl rfo ilO.fflO » wbt/.p rMceiro^le u eps/one 

nropert»· poeprocfnt M^ecłc *pł«wić wmle· 
łlęo/.oj-ch rat*rh. Pieniądz'» otnymiwie w UrA· 
tłrtn cnsie, Przyjemna ^ hi vu. 

Louis Stern & Company 
5 N. La Salle III. (Tacoma Budjrnek) 

JV<r6j 909 - TELEFON MAIN 4S4S 

Chcąc dom, byznee, farmę sprzedać 
wymienić, albo kupić, najkorzystniej 
jest zgłosić się tam: 8. ŻUKOWSKI, 
008 N. ASHLAND AVE., Chicago, 

I1L , 
XXX 

Mieszkania farmerskie 
w Clark powiecie, Winconsin 

30,000 akrów 
Metilerezonetro grantu ze .ętem drzewem. 
Clark Powiat przoduje w zbiorach I mleczar- 
stwie. Nasza propozycja spodoba się czło- 
w.ekowl. ktrtn ebe* własne miesuanfe i szu- 

ka niezależności. — Pprzciijemy na 11 twych 
warunkach. — I\itrx?l*» Hceiiiów. 

LAKE STATES LAXI> CO. 

P>k$ «X. Otii B«4tb«V CHICAGO. ILL. 

Muszę sprzedać. Za daleko do pracy. 
Dwu piętrowy drewniany dom $2000 

jeżeli zaraz wzięty. 2720 W. 39th pl. 
5 

STATKI domowe na sprzedaż. 213 4 

W. I8th pl. ^ 
PANI sprzeda piękne nowe meble 

— 

$150 garnitur parłorowy $87. Dywa- 

ny wartości $40 za $18. Mosiężne łóż- 

ko, sprężyny i materac wartości $fi0 

za $27. Maszyna do «życia wartości 

$40 za $9. Stoły, obrazy, firanki. Da- 

venport fortepian1 Ud. 1214 N. Robey 

ul., blisko Division. Pierwsze piętro. 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków I 

('elikateeów, naprzeciw kościoła św. 

Wacława. D.bre wyrobione miejsce, 

pomiędzy dwoma szkołami. 3400 
N. 

Lawndale^ave.^rg Roacoe. 
9 

NA SPRZEDAŻ balwiernia tanio. 

1541 W. Chicago ave. 10 

NA SPRZEDAŻ grosornla na Stani- 

sławowie. Adres w admlnlstracyi 
Dziennika Chicugoskiego, 5 

NA SPRZEDAŻ meble, mało używa- 
ne. 824 Noble ul. 

$150 GARNITt'R parlorowy, cał- 

kiem nowy, prawdziwa skóra za 

$25. — 1727 Madison ul. 16 

MEBLE sprzedam z powodu osamot- 

nienia z mieszkaniem. Zgłosić sle o 

6-tej wieczorem. 1014 N. Ashland 

avenue. 5 

NOWB rowery $15 i sryżej, z dru- 

giej ręki $5 1 wyżej. 272» (XJDK.V 

AV. 1 blok na wschód od Douglas 
Parku. Telefon Rockwell 1071. X 

Austro-merican S. S. Go. 
fl8?iN)Mi* us!'j?a miedzy No- 
wym Yorkiem a Austro-Wągrzech, 

niskie: ceny 

Dolin obsługa, Światło elektryczne, de* 
skonałe jedzenie, wino darmo, trzeciej 
klasy kajnty aa Parowcach Kaiser Frani 

Joseph 1. i M art ba Washington. 

Wszelkie języki używane w Austro- 
Węgrzech «rozumiane na okręcie. 

Po wszelkie iniormaczgłosić eię do 
Generalnych Agentów: 

PHELPS 8R0S. & CO. 
2 Washington ulica NEW YORK, . 1, 

Albo do ich prawnych agentów w St·· 
•«ob Zjednoczonych i KanadiU. 

F»JIDF»ERTA. 

Mary® nowo. Nadzwyczaj tanio. Dwu 

piętrowy, dom murowany. wysoki 
basement. 4 mieszkania po 4 pokoje, 
ustępy i gaz wewnątrz, wszystko w 
najlepszym porządku, duża stajnia i 

wozownia w tyle. Cena .... . 

Jariwlgowo murowany dotnek n-* 2 
mieszkania. Cena $1800 

(Wpłaty $500.) 
Młod/lanlcowo. Rogowy budynek na 

locie i pół. 2 pietra i bapement. 9 

mieszkań, dom jest drewniany w naj 
lepszym porządku, ulice naokoło as- 

faltowane i zapłacone. Rentu *75 

mieslecmie. Cena $6."M>0 
Ne Młodziankowie. Rogowe lotv. — 

F5X130 stńn z małym ..cottage", u- 

lice naokoło asfaltowane i zapłaco- 
ne. Ajryesk* wdowa SDfzeda tanio. 
Nieomieszkaicie tej sposobności. bo 

1est plac dobrv d' Polaka. Na nred- 

ka sprzedaż. Cena $:>.V*0 
Avondalo. Na Hamlin ave., ró? 

George. Iota 33X12ń stÓO. Pickne 

miejsce dla Polaka na jakibad£ in- 
teres. możn^ nobudnwa^ Niemka od- 

jeżdża do Kalifornii, chce sprzerlart 
tanio za 82000 

Nowotar-kł 
34 N. HartW'W »·»., M»«lco Chictfo irt, 

TELEFON: HAYMARKET 5653. 

NA SPRZEDAŻ rogowa wielka gro- 
sernia z budynkiem lub bez. Polska 

okolica. 1901 W. 20 ul. 9 

SALON do sprzedania, dobry dla Po- 

laka, wiadomość w Dzienniku Chf- 

ragoskim. 7 

BARGAIX 2 piętrowy murowany 
dom z grosernia lub bez. 14 lat ist- 

niejący interes. Cena domu $6200.—· 

Róg 22 place i Wood ul. Telefon Ca- 

nal 684. 9 

NA SPRZEDAŻ rzeczy domowe ta- 

nio. 1254 Artesian ave. 6 

MAM na sprzedaż buczernię i greser- 

nię z powodu wyjazdu na farmy. 
— 

Zgłosić się pnr. 1015 W. Division ul. 
6 

«·· m 
Oru/iauAA uuv&ciuia u^m. j . — 

stanie, z powodu dwóch interesów. 

Zgłosić się pnr. 2207 W. Chicago av. 
6 

SPRZEDAM blacharskie maszyny, 
— 

bardzo tanio. Zgłosić sie po 6 godzi- 

nie wieczorem. 851 N. Lincoln ul. 6 

Koń ł bryczka na tsprzeda*. 1137 W. 

Chicago aver 

MEBLE na sprzedaż bardzo tanio. —· 

1361 Eradley str. 7 

NA SPRZEDAŻ koń 1 wóz buczerski. 
1922 Girard Ul. / 5 

KRZESŁO balwierskie sprzedam ta- 

nio. 1Ź28 W. Chicago ave. W skła- 
dzie. 5 

DRZÉW ze starej budowy sprzedam 
tanio. 2148 W. Chicago ave. Telefon 
llaymarket 4620. 6 

\ 

. iuj, _ 


