
Bridgeport. 

..„Dziennik Chicagoski" utrzy- 

mują w następujących miejscach : 

Narożnik 35tej i Halsted ul. 

Naroinik 31ej i Halsted ul. 

Archer ave. i Halsted ul. 

W. Knopiński. 1032 W. 32ga UL 
Kubiek. S718 Archer ave. 

„DZIENNIK CHICAGOSKI* 

można teraz nabyć pnr. 1538 

Cortland ul., (dawniej Clybourn 
pl.), albo na narożniku Elston 

ave. i Cortland, lub przed stacyą 

kolejowy „Clybourn Junction". 

Ruch w Towarzystwach. 
ZE STANISŁAWOWA. 

— Tow. Jana HI Sobieskiego nr. j 
I. nr. 16 ZjeJn. będzie miało swoje 

miesięczne posiedzenie dnia 7go ma- 

ja tj. w czwartek o godzinie 7:30 wie 

ozorem, w hali zwykłych posiedzeń. 

Każdy członek jest obowiązany przy- 

być na to posiedzenie, ponieważ są 

bardzo ważne sprawy do załatwienia. 

Do zapłacenia przypada 30c nądttffy- 

czajneęo. — And. Kujawa, prez.; M. 

J Kuśniąrez, 3ekr. prot., 1421 N. 

Affelatad'ave. 
r— Lekeya Chóru iw. Stanisława 
* -Jj- -e 'S. 

K. kocioła górnego odbędzie się dżiś 

wiezorera,. o godzinie 7:210. — A. J. 

Kwaaigrocbi dyrygent. ·· 

^ 
-'i 

— Tow. św. -Cecylii nr. 4ty Z|ed.· 
odbędzie posiedzenie miesięczne ju- 

tro. w czwartek, o godzinie SmejN 

wieczorem, w hali zwykłych posie- 

dzeń. — Jan Czekała, prez.; Ant. W. 

Barwig. sekr. prot. 
— Chór św. Stanisława Kostki — 

kościoła dolnego ma lekcyę śpiewu 

dziś wieczorem, o sodzinie 8mej. — 

Wszyscy maja bvi obecni. — Józef 

Golubski, dyrygent. 
— Tow. Najśw. Imienia Maryi, i 

nr. 2gi Zjed. odbędzie posiedzenie 

dziś wieczorem, o godzinie pół do ós- 

mej. w hali zwykłych posiedzeń. Do 

zapłacenia rrzypada 25c nadzwyczaj- 

nego. — Piotr Mazurkiewicz, prez.: 

Hieronim Szezodrowski, sekr. prot. 

7 Trójcowa 
— Dziś wieczorem o eodzinie 7:30 

w hali obok plebanii odbędzie się po- 

siedzenie nowego Towarzrstwa .Trój 

cowo*. które przystąpi do Zjed. — j 

5 M**· Wszystkim krewnym i znajo- 

mym donosimy tę smutn» wte· 
dom ość iż najukochańsza cBrka 

. -I moja i siostra nasza 

Ś. P. 
Helena Mroęhen 

I członkini Różańca św„ 18 R6ży 
I ! 2 Drzewa. Macierzy Polskiej 
I oddziału 26 św. Klary, po krót- 
3 kiej i ciężkiej chorobie, poże- 

gnała sie 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. z domu żałoby p. ir. 

1519 Elston ave., do górnego 
ko^cirła św, Stanisława Kostki, 

a stamtąd na cmentarz św. Woj- 
ciecha. « 

Na ten smutny obrządek, za- 

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

Maryanna Mroohen, matka; 

__ 
Ko/al a, Wiktorya, Marcela. Ma- 

ryanna. siostry: .*ifcsBn<ler, 

brat; Karol Dr*·!». Ai«rrst Zill- 

«en, Harry Siift. szwagrowie. 
6 

SBS11·» 

KESOLUCVA. 
Macierz Polska Oddział 26ty 

św. Klary przesyła swoje serde- 
czne współczucie rodzinie zmar- 

łej członkini naszej ś. p. Hele- 

ny Miwhem. Członkinie Od- 

działu maja sie zebrać na po- 

grzeb z odznakami, w czwartek 

o godzinie 8:30 rano. pnr. 1519 

Elston ave., a stamtąd do koś- 
cioła św. Stanisława Kostki. 

Joanna Henke. prez. 

•łoanna Piotrowska, sekr. 

prot. 

Krewnym i znajomym - 

simy tę smutna wiadomość iż 

najukochańszy mąż mój i ojciec 
nasz 

A. p. 
TOCHA 

należący do Tow. św. Cecylii nr. 
14 Zjed. P- R. K. w ., po krót- 

kiej i ciężkiej chorobie, pożeg- 
na! się ztym światem, opatrzo- 
nv św. Sakrametnami, dnia 3go 

maja, 1914 roku, o godzinie 5 

rano, w podeszłym wieku. 

Pogrzeb odbędzie się w sobo- 

tę. dnia 9go maja. b. r., o godzi- 
nie lOtej rano, zdomu żałoby p. 
nr. 2222 Kms ul., do kościoła 
św. Jadwigi, a stamtąd na cmen 

tarz św. Wojciecha. 
Na t'S.\ smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: ·-' 

Paulina 'focha, żopa; Józef, 

Ma\ymii:«tł, ł^mnciszek, syno- 

wie; Walery·, Zofl.., Helen*, 

Jadwiga, córki; Maryanna 

cha, synowa: Jan Barański, 

zięć, wnuki 1 wnuczki 

> syno- 
Helena, 1 
na To- » 

1J 

Wszyscy panowie (panny i panie mo- 

gę takie przystąpić do poiqprtno· 
so) s$ propzent o pryzybcłe:' Wstęp 
w miesiącu maju bezpłatnyvpo kasy 
wsparcław chorobie nirłeżeć ty] 

ko mężczyźni, jeżeli nie chcę nale- 

żeć do Zjednoczenia. — Komitet. 

Z M ARY A NOWA. 

— Tow. św. Wawrzyńca M. gr. 

239 S. P. w A. odbędzie ćwierć ro- 

czne posiedzenie w środę, dnia 6go 

maja, o godzinie 7:30 wieczorem, w 

hali nr. 4ty. Każdy członek powi- 
nien być obecny, bo sa ważne sprawy 

do załatwienia. Aleks. Popowski, 
rret.; Jaa J Sosko. sekr. prot., — 

1535 Dickec® ul. , 

7. >! \\. 
— To^ K?wa'eryi Polskiej i\rói-i 

Jana Sobieskiego odbędzie swe mie- 

sięczne posiedzenie w czwartek, dn. 

"go maja.^} godzinie 7:30 wieczorem 
w szkole śś. MłodziankAw przv Sit- 

perior ul: Zaprasza się ażeby każdj 

członek był obecny, z powodu waż- 

nych spraw do załatwienia. — Jńz®l 
Tomczyk, prez.; Wład. Rutkowski, 

sekr. prot., 1906 W. Huron ul. 

Drobne ogłoszenia 
Jedyna Odpowiedzialna 

Szkoła dla Polaków 
-Vj' i t Inmytt* l88tt r.) 
' 

Najeż# bwa, najtańsza ł ' gruntowna 
nauk® an^iflskiejro w klasach: i kore- 
spondencyjnie -gwarantowana. Otwar- 
li we dnie i wieczorami. JV ałedżielę 
i święta, odlA-tef do 12-tejvpfzed pół. 

/ Narodowa Szkoła Jozyków 
.11S 2 Milwaukee Ave. 

róg łimdć Ion Are. 

UCZ SIĘ fiALWIERSrWA 
W kilku tygodniach; jasna, csyita 1 la. 

lwa praca; narzędzia dajemy; w« dnie I 
wieczorne klasy: egzamlnacya I wydaj»- 
dt dyplomy; miejsce dla każdego mqt- 
czy sal; motna aarabiad pieniądze pod· 
•za naakl. 

Rew Method Barber SM, 
§12 W. Madison uLt Chicag·. 

WYŁĄCZNA POLSKA SZKOŁA 
BALWIERSTWA 

EkifHToi oe*ą. Pwvr/:jtly<!ajem.v. Mała zapłata 
podczas nauk . Czysty ki facb. Osobista n- 

strutej a. Dzienne wieczorne kursą. Zapytać si<j 
opun.i Witkowskiesro. 

Wee<łen's High Class Barber School 
123S W. Madison ul.» CHICAGO 

Największa i Najstarsza ) 

SZKOŁA JZYKA ANGIELSKIEGO j 
1311 W. Chicago Avenue 

) LuSoeir G Skaryszewski, właściciel. ? 

( Wyrabiam papiery obywati'sklo. Tłumaczę « sądaen S 

Jedyna Polska Amerykańska 

Szkoła Tańców 
Iokor. w Chicago, Ul. 

Lekcve Tańców odbywają się stale w 
Niedzielę, Poniedziałki i Czwartki w 

LI BERTY HALI — 1511 EMMA UL 

Zapisywać można od Tej wieczorem 

... Prot WteĄ. Malinowski 

Drobne głoszenia 

STOLARZ przybj^· Europy poszu- 
kuje pracy przy uroira fachu. Anto- 
ni Liszka. 4901 31sza ul., Cicero 

Mł ODA dziewczyna przybyła z Eu- 

ropy poszukuje pracy, pójdzie także 

do domowej roboty, mówi po polsku 
i niemiecku. Proszą zinytać lub pi- 
pać 302 W. Goethe ul.. u pani 
Sche«er. 7 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1249 Dickson ul., blisko Divi- 

sion ul. 6 

l>0 uvn:i fecłn <hvn r»arn osnriewnn? 

ntttsy (] anteka Hottinirera. 801 

Milwaukee ave., róg Chicago ave. 
XXX' 

Pivmo! 
PrzYŚljłoie swe nazwisko I adres a o- 

trzvmacie 5 Slicznvch pocztówek 
DARMO. pis?, Pesc'i and Co.. — 

1328 Broadway, New York. Dept. 2. 

27 mała. 

ORGANISTA szuka obowiązku przy 

R. . K. Zna .iezyk polski, litewski 

i nieco niemieokieeo. Adresować ·* 

Narklewicz. 1505 Baugh ave., Eas* 

St. Louis. 111.. 6 

ZAWIADOMIENIE. Odpowiadam za 

długi tvlko przezemnie zrohione. M. 

Slesińskl. 1723 Ellen ul. 6 

POTRZÉB żonatych ludzi na mie- 

szkanie. Osobny wchód. 1639 Grand 

ave., zapytać wskładzie! 7 

ORGANISTA przybyły z Europy, by- 

ły uczeń Konserwatoryum Krakow- 

skiego poszukuje posadv w mieście 
lub pozamiastem. J. Kożucho. 1530 

W. Superior uf. Chicago. *7 

PoMnkuje pracy w piekarni, 21etnie 

doświadczenie. Adres w adm. Dzien- 

njka Chlcagoskiego. 6 

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

bek. 2153 Milwaukee ave. 11 

POTRZBA 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 

SALON do wynajęcia. 3018 Milwau- 
kee ave., nóg Ridgeway. 8 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie tylko polskich; mieszkanie wid- 

ne i osobne wejąclfe.. Zgłosić się każ- 

dego czas«.'2112 Haddon ave.,, blis- 

ko Hojne. . 
- . . ·; 

1 " ' " I 1 

POTRZEEA panien ni mieszkanie 

u bezdzietnych. 1616 McReynolds ul. 
front, 3cie piętro* blisko Ashland av. 

POTRZEBA 2ch panów na mieszka- 

nie, bez wiktu. 1542 Tell pl., w tyle, 
ua dole. 

! » y V , r· .· 4 

Drobne ogłoszenia 
Sc ZA SŁOWO 

_ 

Z#r nnł w niedziele wieczorem pies 
rasy — spitz—* koloru 'białego i fc 

żółtawymi uszami. Znalazca raczy 

zwrócić pnr. 1844 N. Lincoln ul., a 
odbierze nagrodę. 8 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1341 Ashland ave.. 2gie piętro, 
w tyle. 7 

POTRZEBA mężczyzny na mieszka- 
nie. 1336 Cleaver ul., lsze piętro, — 

front. 

POTRZEBA świeżo rr*vbvłej niewia- 

sty na mieszkaniem. $2.59 z praniem. 
1429 Emma ul. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1232 Mautene ct. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1338 AsMand ave., lsze piętro. 

| DO wynajęcia 2-2 pokojowe mieszka 
j nia 1300 Austin ave., róg 

Elizabeth. 

! POTRZEBA mężczyzny na mieszfca- 
' nie. 1352 N. Ashland ave., 3cie pię- 
tro, front. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. Trzeci dom od Milwaukee ave., 

105 4 Noble ul.„ 2gié piętro. 

] POTRZEBA męfrczyjrn na mieszka— 

j nie. z wiktem tanio i wygodnie. 1118 

I 
Ashland ave. 

Povzukiiio roboty na farmie wraz z 

żono. 8729 Saginaw ave.t Soutii 

Chicago. . 

j POTRZEBA mężczyr^ r. 
* ^szkan!e 

833 Milwaukee ave. 6-9 

Poszukuj*» miejsca zr 
' * 

* 

rkę w 

salonie albo na noc do restauracyi. 
3910 W. Division ul. 7 

POTRZEBA dwóch panów na miesz- 

kanie; pokój z osobnem wejściem. 
1142 Ashland ave., przy Division. 

PRACA 
le ZA °?.OWO 

POTRZEBA maszyzniarek przy kró- 

tkich spodniach. L. Baumgarter and 

Co. 1480 Milwaukee avę. G 

POTRZEBA sprzedawaczek na wie- 

czory i popołudnie extra. Dobra za- 

płata. stałe miejree. 809 Milwaukee i 
ave. Cloak Store. 7 

POTRZEBA doświadczonego balbie-1 
rza do stałej praev. niech sie zorłosi ! 
natychmiast. Pod adres 8432 Balfi- ! 
more ave.. So. Chicago. 6 ; 

POTRZEEA agenta do sprzedaży re-j 
alńości. 830 Noble iii. 7 

( 

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

2054 Webster ave. 6 i 
» I 

i POTRZEBA dziewczyny do domowej ! 

j roboty. 1137 W. Chicago ave., w pie- j 
I karni; 6 

u· | — I I ·· MIII — I I | I — 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
robety. 1215 N. Robey ul., blisko Di- 
vision. 6 

POTRZEBA dz'cwczyny do domowej 
,roboty, 158 X.'Green ul. . 7 

POTRZEBA agentów we wszystkich 
osadach polskich Stanów Zjednoczo- 
nych do sprzedaży gruntów w Wis- 
eonsinie. 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 pisać po warunki. 
Soo Line Development Co. 

Room 4 ··-~>· '»"·* BJiljr. 
122 No. Ashland Ave. 

Chicago, 111. XXX 

POTRZEBA mężczyzn do nauki kro- 
ju. szyc'a i prasowania na czysto. — 

Stała nauka gwarantowana. 1412 N. 
Ashland avo., blisko Blackhawk. 6 

POTRZEBA kieszeniarek przy kostu 

merskich spodniach. 1416 W. Ohio 

ul., blisko Noble. Larsen. 7 

POTRZEBA dziewcząt do nauki szy- 

cia sukien. 1152 Noble ul. 

POTRZEBA balbierza albo balbier- 

nia na sprzedaż, robiąca dobry inte- 
res. Największa taniość w mieście. 
Gotówką albo wypłatę. Właściciel 
Hermann, 1949 Grand ave., Chic;?-, 
go. 8 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- 
sowan a. Po wyuczeniu dobra zapła- 
ta. 110 N. Robey ul. 11 

POTRZEBA sprzedawaczv do sprze- 
dawania ..Sa* arc lamns"". Pierwszo- 

rzędna propozycya; Zgłoście się pnr. | 
10 \V. Illinois ul, Zapytać się o Mr. j 
Popper. 8 i 
— I I I MI I I 

POTRZEBA dzi^Węjyny do domowej 
Fpboty. Ąfałaf fajtoilifL.^oże być świe- 
żo przybyła/ 1 Śjfe*N.»: Talman ave., 

bl'sko North. v 7 

POTRZEBA kobiety do prania i czy- 

szczenia w piątek, mówiącej po an- 

gielsku lub niemiecku. 1016 N. Hoy- 

pe re..,lsze piętro. 

POTRZEBA młodego mężczyzny. do 

roswcżenia fdelivery man) dla s"kla- 
d uhurtowneęo na południowej stro- 
nie. Musi mówić po polsku 1 litew— 

sku. 3915 S. LaSalle ul. 7 

'POTRZEBA dobrej dziewczyny do 

domowej roboty. 2028 Cortez ul.. 1 

! piętro. 8 I 

POTRZEPA dziewczyny do domowej 
roboty, także do pilnowania dzieci. 

336 North ave., Apteka. 

POTRZEBA młodego krawca do pra- 
srwania'i reperacyi. 2029 Milwaukee 
ave.· ·· 

* 
y ·, .s <· 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

rob.otv. Musi mówić cokolwiek po 

ansriPlsku. 1327 N. Western ave. 7 

POTRZEBA dobrej obdzieraczki ta-. 

< baki (stripper). 1412 N. Ro^ev ul.. 
'ai-ij .w 

POTRZEBA pierwszego maszynia— 
; rza do wszywania re1 \^*.w przy sur- 
i dutach. 1323. N. Ashland ave. 

POTRZEBA rze*nika do składu rzeź- 

, niczego. 1647 Keenon ul. 7- 

I pOTRZEPA dobrej dziewczyny do do 
! rtiowej roboty. 14m Dicksęm ul. 

POTRZEBA dziewczyny do dditaowej 
roboty. 1315 N. Western ave. 7 

POTRZEBA malarzy., 1414 W. Su- 

perior ul. Gotowi rano do pracy. 

POTRZEBA starszej kobiety do ba- 
wienia dzieci. 1462 Cleaver ui. 

.< . : r 1 , -. -.-y 

PR ACft; 
1 « 

lt 7.A Sł O Wi> 

BOTRZłSBA v dsiewczęit doświadczo- 

nych przy przcbiéranlu wełny i pa- 

pieru. 1116 W. Van Buren ul. 
20 m!« 1" 

POTKZEBA malarzy. Zgłosić się o fi 

wiectorem. 1933 N. Robey ul. 6 

POTRZEBA dziewczyny do pomocv 

przy ogólne* domowej robocie i pil- 
nowania dzici. Muai mówić po an- 

gielsku. Dobra zaplata. Zgłosić się od 
5 do 6. Wood Bros., 1182 Milwaukee 

ave. ·., 7 

POTRZEBNY balbierz zaraz na sta- 

le, może być z Europy. 1068 Mil- 

waukee ave. - 6 

POTRZEBA dziewczyny do ogólnej 
domowej roboty. 1344 N. Hoyne ave. 

Tishman^ 6 

PTRZEBA agentów maszyn do szycia 
Zgłosić się pomiędzy 12ta a lszg. w 

południe w składzie jubilerskim. — 

1538 Milwaukee ave. 7 

POTRZEBA gprzedawarza 
' 

towarów 

łokciowych. Musi być doświadczony. 
J. Oppenheimer and Co., 47r0 S. Ash 

land ave. , 6· 
t 

POTRZEBA dobrej silnej dziewczyny 
do ogólnej domcwel roboty. Nie po- 

trzebuje gotować. Dobry dom. 5121 

Michigan ave. 2g:e piętr. 6 

POTRZEPA kobiety do domowej ro- 

boty. 2028 Cryatal ul., blisko Rcbo,\i 
.. 

· 
- ;· · 6 

_j , ————I I—w I 

POTRZEBA dzewczvny do ogólnef 
do domowej pracy. 2501 Haddon av 

7 

POTRZEB\ ludzi znaiacvch prace, 

aby zarobili $20 do $35 miesięcznie 
ekstro zapłaty, ber przes7kodv z ich 

rngula^na praca. Niemo snrzednwa-- 
nia. niema wkładu pleniedzy. Inde- 

pendent filverwnre Co.. Otwartp f"zi« 

wipczorrm fn iUei *odzinv. Aetna 

Stat^ P*nV bld"\ 2*73 Lincoln ave., 

rór Eullerton. Pokói 12. 8 

POTRZEBA maszyniarck do szycia 
u^rań do kapinia ibathins suitO: 

tnk/.e dziewczyny do ''ubeltowo-iglo- 
wej ma«7vny Pr*vd£j«» protow*» do 

"*arv. 1814 W.'Chicago ave., blisk-* 
Wood. It , r 6 

POTRZEP mężczyzn do nauki pla- 

sowania P'» wvp^eniu dobry zaro- 

bek. i)2fi Milwaukee ave. 11 

POTRZEPA dziewczyny do lekkiej 
domowej robrty. może być świeża 

przvbyłn. 184 2 X. Leavitt ul., W. 

Prio piet.ro. 
' 

6 

POTRZV^A dziewcząt do skladanii 

·*rzv filr'Vt""P7nvpii wvrobach. Tbe 

tnr^nrrl Elertrłc Mf^. Co.. 541 W. I 

Washington boul.. *te pi"tro. i 

POTRZPA prasow*r.ików przy mes-j 
lich ubran'ach. Ptala nrnca, dóbr*» 

rpr.lata. 1703 Grand ave. 8 

POTRZEPA prasowników na maszy- 

nie nrzy spodniach. Edward Rose i 
and Co.% 628 W. Jakson boul. 7 j 
POTRZEFA d^ieu'CEvnv f'o lekkiej i 

rfomowej robcty. 1649 W. Divis'o" 

ul. 
' 31 ' 

' 

i 7 
. p— . — 

POTRZEBA sprzeclawacza do róż- : 

nych d^aHpnieńtflw tow arów łckeio i 

wych. Musi być doświadczony, mó--; 
więcy po polsku i niemiecku. Stałe i 

m'efsce. r*obra zapłata. Wieboldts, ! 
Milwaukee ave., przy Paulina ul. 

POTRZEBA balwierza na wieczory, 

soboty i niedziele, znaiacego język 

angielski. 2920 S. Throop ul. 7 

POTRZEBA szewca. 2924 Belmont 

ave. 

' 

POTRZEBA maezyniarek przy płót- 1 

nianydh przodach fcanvas fronts), j 
Xaiwyżflza zapłata. Stała Draca. B. 

Kuppenheimer and Co.', 1722 N. Win 

chester ave. 
8 

POTRZEBA_ dziewczyny lub kobiety 

do chorej. Zgłosić się natychmiast. 
1421 Emma ul., 2gie piętro. 
-->«>»» — 

—wm 

POTRZEBA balwierza na soboty i 

niedziele. 2932 — 25ta ul. 7 

POTRZEBA mężczyzn do rozwożenia , 

piwa flaszkowego w CMcero i okolicy. 

Musza mówić po polsku i litewsku. 

Doświadczenie nie konieczne. Adre- 

sujcie Dziennik Chicagoski pod lite- 

rami C. S. 75. 

POTRZEBA człowieka do wyuczenia 
się balwierstwa. 2046 Huron ul. 

POTRZEBA doświadczonej dziew- 

czyny do domowej roboty, mówiąca 

po niemiecku albo angielsku, dobra 

kucharka. 1825 W. Division ul. 7 

BIURA PRACY. 1 
NajwieLs:e i Najstarsze Biuro Prac? 
Potrze a wielu dziewcząt do res'uraneyi, mycia 
statków i.Vdo $7 typodnOwó. Niedziele w.,Ido 

iub z niedzeia. KoMei do klubów od 1 do 2 do 

r.bierania Maików. Kucharek do restauranc.vi 

i salonów, ii z eweząt do domo'vej roboty, do 

tntelów i na wyinzd. Dz ewcząl On fabryk. No- 
w przybyłe otrzymuję dobri} staty prarę. niepo· 
bujeeie czekać możecie iść zaraz do pacy. Je* 

:eśmy w interesie 13 at i dajemy najtepszij pracę. 
976 Milwaukee Ave. nad apteką 

POTRZEBA portera do restauracji. 

Musi mówić po angielsku. 1539 W. 

Chicago ave. 

POTRZEBA doświadczonego ogrod- 

nika. mówigcogo no angielsku lub 

niemiecku. 929 Milwaukee ave. — 

Kreutzer. 

POTRZEBA 4ch dziewcząt na wyjazd 

do letniego hotelu, godzina jazdy od 

Chicago. $25 miesięcznie i całe u— 

trzymanie. Mrs. H. Kreutzer, 929 

Milwaukee ave. 

Kupno t Sprzedaż. 
, -. 

NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy drewnia- 
ny budynek i lota. jCena $4700. Ren- 
tu rocznie $550. —645 K. Wood ul. 

Na sprzedaż półtora piętrowy drew- 
niany budynek i lota $1500. — 643 

N, Wood ul. Właściciel, 643 N. Wood 

ul., 2gie piętro. 6-9 

Wóz do budulcu tanló na sprzedaż. 
3''>4 Allen ave. 7 I 

' ·.·· I 'l ' I it-n, 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków. — 

1911 W. Brie ul 12 

NA SPRZEDAŻ 2 krzesłowa balwier- 
nia tanio .gotówką lub na wypłatę. 
2046 Hurcn ul. 

NA SPRZEDAŻ .lustro balwierskie, 

rznięte szkło, 3 krzesła, urządzenie. 
1552 North ave. t 

Kupno i Sprzedaż. 
2c ZA '.OWO. 

Extra Bargain 
Farma w Michiganach, blisko Grand 

Haven portowego miasta, 120 akrów 
80 pod pługiem, reszta las, wielki 

sad nowe budynki, najnowsze masr.y- 
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. . 

j A, A. Zuwalskl and Obst Go. 
| 1611 W. Augusta al. 12 oiłn 

9 

f DOBRA narożnikowa grosernia na 

; cprzedaż z powodu nieznajomości pol 
sklego języka. 1101 N. Paulina ul. 

6 

GROSERNIA i skład rzeźniczy na N. 
Wood ulicy, Maryanowo; dobre miej 
sce, sprzedamy tanio. Żukowski 903 

N. Ashland ave. *. 6 

NA SPRZEDAŻ tanio z powcdu cho- 

roby grosernia i skład rzeźniczy. - r- 

3100 N. Central Park avee., naroż- 

nik Barry ave., Avonodale. 9 

NA SPRZEDAŻ ..china closet", tanio 

z powodu przeprowadzenia się. 2026 
Armitage ave. -· 

Koń i bryczka na sprzedaż. 1137 W. 

Chicago ave. 6 

NA SPRZEDAŻ dom tanio. 3 miesz- 
ikania. Polska okolica. 4025 N. 

Central Park ave., blisko Elston 1 

Irvlng Park boul. 6-7-8-9-11-12 

SPRZEDAM rzeczy z powodu wyjaz 
du do kraju. Wiadomość na miejscu 
1425 Dickson ul., w tyle. 

BUCZERNIA do sprzedania w dobrej 
okolicy, niema książek, z powodu wy- 
jazdu do kraju. Adres w adm. Dzien- 

nika Chicagoskiegę. 

NA SPRZEDAŻ statki domowe. 1417 
Austin ave. 

NA SPRZEDAŻ grosernię i rzeczy 

domowe z powodu wyjazdu do kra- 

ju. 4745 S. Marshfield ave. 6-8 

NA SPRZEDAŻ statki domowe tanio. 
2448 Clybourx ave., 2gie piętro. 

NA SPRZEDAŻ łóżka za waszą cenę. 
512 N. Kedzie ave. i 7 

RZECZY do sprzedania z trzech po- 

koi. 2gie piętro, front. 720 Milwau- 
kee ave. (Rent $7.) 7 

WARSZTAT szewski z maszynami do 

sprzedania z powodu wyjazciu do kra 

ju. 93 9 N. Western ave. 7 

SKŁAD cukierków i ice cream par- 

lor na s.-rzedaż, przy ogrodach, z po- 
wodu choroby. 2300 Lockwood ave., 
Cragin. (Przedtem 53rd ave.) 6-U 

NA SPRZEDAŻ wóz. 1450 Cleaver 

ul. 

FARMA w Michigan, 40 akrów. — 

Bardzo debra ziemia i budynki. Sprze 
dam bardzo tanio, z powodu choroby 
Pisze.e prędko. St. Kempski, Dorr, 

Mich., R. 1. Box 7». 8 

NA SPRZEDAŻ statki domowe tanio 

1228Siunott pl., zgłosić· się o gouzi- 
nie 7:30 wieczorem, w tyle na 2giem. 

NA SPRZEDAŻ dobra grosernia. 
Milwaukee ave. 9 

NOWE meble do sprzedania za po- 

łowę ceny, z powodu nieporozumie- 
nia famnijnego. Proszę się zgłosić 
zaraz. 1 V Miinia ul., iront. 

SPRZEDAM dobre meble, 4 dni uży- 
wane, tanio. lłMi W. liuron ul. Si 

RZECZY domowe i maszyna do szy- 

cia na sprzedaz. la^y Tell pl., 2g»e 

piętro, w tyle. 

RZECZY domowe na sprzedaż bar- 

dzo tanio. 1236 Dickson ul., w tyie, 

na doie, frentowy dom. 

SPRZEDAM skład łokciowy (dry 

goods) w Avondaie. Polska parana, 
szkoła parafialna i szkoła publiczna; 
powód sprzedazy będzie wyjaśniony 
na miejscu. Powodzenie pewne. A- 

tires w adni. Dziennika Chicago- 

skiego. y-16-23-3J 

NA SPRZEDAŻ DWU PIĄTKOWY 
drewniany dom przy Marion pl. Tyl- 
ko $250 gotówki.potrzeba. Reszta na 

łatwe spłaty. OIjAF EGEJLaND, 
— 

1220 X. Ashland ave., róx Milwau- 

*Aoe avo. 8 

GROSERNIA i skład rzeźniczy ro- 

biący dobry interes na sprzedaż. 
— 

Adres w adm. Dziennika Cliicago- 

skiego. _ 

8 

NA SPRZEDAŻ dobra grosernia na 

dobrym przejezdnym rogu. Powód 

sprzedaży, nie mówimy po polsku.— 
Ht)02 W. Chicago ave. 7 

NA SPRZEDAŻ fortepian, tanio. — 

150 0 W. Erie ul. 

NA SfKZHDAZ „unaerwoua i)pc- 

writer" nr. 4, z biurkiem, tanio za 

gotówkę. 1311 W. Chicago ave. 7 
—r -f-TTTi I —TT II·——— I 

~~ 

SZEWSKA reperacya obuwia, musi 

być sprzedana zaraz. 2339 Fullerton 

ave. 
8 

Chcę kupić jcroscrnię lub lotę pomię- 

dzy 22gą i 12tij. u:!cą, na zamianę za 

dom i lotę, lub sprzedam za mała 

wpłatą. Zgłosić się 1450 W. Chicago 

ave., 2gie piętro. 
9 

NA SPRZEDAŻ grosernia, jedna z 

najlepszych na północno-zachodniej 
stronie. 2158 N. Augusta ul., róg 

Rockwell ul. 

8. p. Księdza Jana KosiiiskieRO, fo- 

tografie sa do nabycia w zakładzie 

Eraci Różańskich, 1064 Milw^uket 
ave. Kto chce mieć fotografię ś. p. 

ks. Jana Kosińskiego to proszę przy- 

słać markę za 10 centów. 7 

M ALA mleczarnia na sprzedaż. 184 2 

N. Leavitt ul. 9 

NA SPRZEDAŻ kryty wóz do groser- 
ni lub składu rzeźniczego za pół ce- 

ny. 3054 Allen ave. 
7 

MEBLE sprzedam tanio. 1643 N. 

Ashland ave., w tyle, u góry. 

NA SPRZEDAŻ pierwszorzędna pra- 
cownia surdutów (coat shop) odpo- 

wiednie urządzenie, z powodu niepo- 

rozumienia, sprzedam za bezcen za- 

raz. Adres w adm. Dziennika Chica- 

goskiego. 
7 

Z POWODU śmierci sprzedam organ 

-piano $18. Fonograf dużo rekordów 

$25. — 2032 Holly ave., blok na za- 

chód od Elston i Armitage aves. 7 

I 

Kupno i Sprzedaż, 
2 za słowo 

XA SPRZEDAŻ 3 piętrowy dom z 

lot$. Duży front ze elcładem. Anna 

Klika, 2241 W. I9ta ul. 9 
»|ll—»» ••••I m 

NA SPRZEDAŻ grosernia. 2302 W. 

19ta ul. 7 

MLECZARNIA na sprzedaż w pol- 

skiej okolicy. Dobre wyrobione miej 

sce dla Polaka. Adres w adm. Dzien- 

nika Chicagoskiego. 6 

STATKI domowe na sprzedaż. 712 

Ada ul. 6 

NA SPRZEDAŻ fortepian, masywny 
3 kawałkowy parlornwy garnitur, e- 
leginckie meble z Jadalni, bibilioteki 
kuchni i sypialni. Kompletne 4 po- 

kojowe pomieszkanie za $75. 3732 
Evergrcen ave., blisko Californla 
avc. 8 

NA SPRZEDAŻ groeerya I realność 

iprooertv). Bardzo dobre. W parafii 
św. Kazimierza, P. Kirchman, 3149 

W. 22ga ul. 9 

MEFLE na sprzedaż nieomal nowe z 

powodu wyjazdu z miasta. 1436 N. 

Paulina ul. - 5 

NA SPRZEDAŻ meble bardzo tanio. 
1351 Wade u!., 2-gie piętro. 6 

A LWI RN A na sprzedaż. Adres w 

adminlstracyi Dziennika Chicagosk'n 
po. 8 

NA SPRZEDAŻ salon bardzo tanio 

z powedu chorobv. 614 W. Lake ul. 

narrzeriw Wolf . 6 

j NA SPRZEDAŻ wielki szewiecki 

I warsztat 
bar^zn tanio, z powodu 

! chorobv. R2R1 Wenttoorth ave. 6 
I. .1. .-» .. . ... 

I NA SPRZEDAŻ grosernia i buczornia 

j z nowodu choroby. 2602 — 23cia ul. 

i Rockwell. 7 

i GROSERNIA i skład rzeźniczy. pięk 

| na w osobnym domu: istnieje 20 lat. 

Zaprzestaie interes. Polska i litew- 

ska okolica. Henry Asteroth. 701 

N. Elm ul.. Kewanee. 111. 6 

STATKI domowe na sprzedaż z no- 

wodu wyjazdu do Europy. 2208 W 

19ta ul. 6 

GROSERNIA na sprzedaż z powodu 
nieporozumienia. 1406 Ohio ul. 8 

SALON na sprzedaż Dobre wyrobio- 
ne miejsca narożnikowe. 7 powodu 
chorobv męża. Ares w adm. Dzien- 

j nika Chicagoskiego. 7 

NA SPRZEDA* 1010 S. WOOD l*L. 
Dwu piętrowy murowany i drewnia- 

ny, dwa cztero pokojowe mieszkania 

brukowana ulica, wszystko zapłaco- 
ne. Ofiarnie sprzedamy. $2300. C. A. 

JOHNSON REAL ESTATE CO. 3121 
>f!lwnukee ave. 9 

DRZEWO ze starej budowy sprzedam 
tanio. 2148 W. Chicago ave. Telefon 

Haymarket 4820. 5 
'"I·"··1 1 ' 

GROSERNIA i skład cukierków na 

sprzedaż z powodu innego interesu; 

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

skiego^ _6 
NA SPRZEDAŻ buczernia w dobrym 

stanie, z powodu dwóch interesów, 

Zgłosić się pnr. 2207 W. Chicago av. 
6 

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

land ave. 6 

Kupno ł Sprzedaż. 
2c Z*; SLO *3. 

Pieniądze na Realno&? 
My daih4' «'*m po*vrzUą nu druei raorrwz oi 
Rano do $10.000 na tracze ChieacrosWe u'ppeioie 
propert·· po procent. Mniecie *ph»cné «· mte- 

łlęcwnrch m»rh Pi«»ntąd7.«» ołrr.rmftcte w krA- 
iV menele. Pr/rjcmna n*hi**. 

Louis Stern & Company 
5 N. La Salle Ul. (Tacoma Bodjrnek) 

f«Ł6j >09 - TELEFON MAM 4S4S 

Chcąc dom, byznee, farmę sprzedać 
wymienić, albo kupić, najkorzystniej 
jest zgłosić się tam: 8. ŻUKOWSKI, 
f)08 N. ASHLAND AVE., Chicago, 

DL ' XXX 

rri 
mieszxania iarmt*rsi\ie 

w Clark powiecie, Wiaeoiieln 

30,000 akrów 
Nleulenaionejro gruntu zc Mętem drzewem. 
Clark Powiat przoduje w zbiorach i mleczar- 
stwie. Nhszu propozyeyn spodoba się czło- 
wiekowi. którr chce własne mieszanie i szu- 

ka nlezalefcnolH.— Sprzedajemy dr łitw»ch 
warunkach. — IVtrietnt agentów. 

LA KR STATE 4 LAND CO. 

P«k« ·0. Ot» u*n»ł. CHICAGO. Ul. 

PANI sprzeda piękne nowe meble 
— 

$150 garnitur pariorowy $87. Dywa- 
ny wartości $40 za $18. Mosiężne łóż- 

ko, sprężyny i materac wartości $60 

za $27. Maszyna do szycia wartości 

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

venport fortepian Itd. 1214 N. Robey 

ul., blisko Division. Pierwsze piętro. 
6 

NA SPRZEDAZ skład cukierków i 

delikatesów, naprzeciw kościoła św. 

Wacława. D.bre wyrobione miejfce, 

pomiędzy dwoma szkołami. 3400 
S. 

Lawndale ave., róg Roscoe. 9 

NA SPRZEDAŻ balwiernia tanio. 

1541 W. Chicago ave. 10 

S150 OARNITt'R pariorowy. cał- 

kiem nowy. prawdziwa skóra za 

$25. — 1727 Madison ul. 
16 

SPRZEDAM blacharskie maszyny, 
— 

bardzo tanio. Zgłosić sie po 6 godzi- 

nie wieczorem. 851 N. Lincoln ul. 

NA SPRZEDAŻ rogowa wielka gre- 
sernia z budynkiem 'nb bez. Pol^k^ 

okolica. 1901 W. 20 ul. 9 

SALON do sprzedania, dobry dla Po- 

laka, wiadomość w Dzienniku Ohf- 

ragoskim 
7 

' "T 1 

IIARiAIX 2 piętrowy murowany 

dom z grosernla lub bez. 14 lat ist- 

niejący interes. Pena domu $6200.— 

Róg 22 place i Wood ul. Telefon 

nal 684. 
9 

NA SPRZEDAŻ rzeczy domowe a- 

nio. 1234 Artesian ave. 6 

MAM na sprzedaż buczernię i groser- 

nię z powodu wyjazdu na farmy. 
— 

Zgłosić sie pnr. 1015 W. Division 
ul. 

BARDZO DOBRA 
grosemia i buczernia razem z pro· 

pertami na sprzedaż, śliczny naroż- 

I nik. Zgłosić się do W. Czosek c. o. 

( Carl Decker Co., 706 Randolph ul. 
' 

DO SPRZEDANIA murowany rogo- 

1 wy byznesowy dom, tanio. 1652 Mc 

Henry ul. 
2-6 

; MEBLE na sprzedaż bardzo tanio. 
— 

j 1361 Bradley 
str. 7 

: KRZESŁO balwierskie sprzedam ta- 

nio. 1228 W. Chicago ave. W skla- 

dzie. 
5 

CRAGIN SZYBKO 
WZRASTA 

i w krótkim czasie będzie jcdn \ z 

najpiękniejszych osad polskich w 

Chicago. Powietrze jest czyste i 

zdrowe Cieniste drzewa przed ka 

żdyrn domem. Tramwaje kursują 
co pięć minut; cementowe chodni- 
ki prawie już wszędzie położone; 

jest to najodpowiedniejsza miejscowosc aia iycn co uwi^ 
w «.vu« — 

odzin. W tej to osadzie, pół bloku od polskiego kościoła i szkoły — pobu- 
dowałem szereg domów; wykończone od ręki sprzedałem Teraz 

mam znowu 

sześć domów na wykończeniu. Domy te są na jedną familię i obszerny 

strych, z którego można łatwo zrobić drucie mieszkanie. Więc 
dlaczego ma- 

cie płacić w mieście drogi rent za niewygodne i niezdrowe mieszkaniet gdy 

w tej pięknej osadzie ja wam sprzedam nowy dom z najnowszymi ulepsze- 
niami na łatwe spłaty miesięczne, którego rentem można wypłacić. 

Mam tak samo na sprzedaż tanie loty blisko kościoła. 

Za gotówkę lub na łatwe spłaty miesięczne. Zgłosić się 
do 

FR. PAWŁOWSKIEGO 
2214 N. Lorel ave. Ofis dwa bloki na północ od tramwaju Grand av 

Kolonia Tarnów 
Chcesz być niezaleznym ? 
My w«m ofi trujemy dziewiczą b.<g4 tą ziemię na rolą 

blisko Weiner Pol- 

iiociio wschodni Arkansas Ziemin rodzi kukurrdzę, owies Mo* "·«· 

no, "peanut<" itd.f rozmaite warzywa i owoce, chowanie kur i ptactwa, chodo- 

wi» bydła. Grunt jeit oczyszczony i goto »y pod, pług w innych miejscach 

grunt jesttylko częściowo oczyszczony, recz'a je-łt pokryte dziewic/em la- 

sem dębowem, ł,Hickory" i jesionem. Drzewo e.nmo mote byd ścięte 
i pr^y- 

nie-qe w«rn tyle cu zapłacicie z\ grunt. Tutaj un dobre uprawione farmy 

zaraz obok n^ezych gruntów. 
Cena $30 ?.a k i er, 10 procent gotówką 

• Kes/.ta nu lut po procent od dolara 

10 akrów ofiarujemy na Polski Kościoł, Szkołę I Cmentarz. 

Piszcie Inb zgłoście się do nas 

Jan Kikulski 
Weiner, 
ARKANSAS. 

— » v 

HATTERMAN i GLANZ 
1110 MILWAUKEE AVE. 

Pożyczają pieniądze na properta. 
Blisko 50 lat w tem samem miejscu w 

Chicago. 

Hipoteka od tej firmy ułatwi wam sprze- 
daż propertów, gdy postanowicie to uczynić, 

Rozmówić się można po polsku. 


