
Nadobna działaczka z Annowa 

wstępują w związek małżeński z 
wybitnym przemysłowcem w dziel 

iwy <Town if Laki". 
Patiu* Helena Brach 

t : * . ·«, 

«, W domu państwa Józefa i Wi- 

. ktoryi Brach odbyły się w tych 
dniach zaręczyny ich córki Hele- 

ny z panem T. K. Novotnym, wy- 

bitnym przemysłowcem czeskim, 

który prowadzi bank prywatny, 
biuro kart' okrętowych, wysyła 

pieniądze do kraju itp., na „Town 
of Lakę" przy ulicach 47ej i Ro- 

bey. 
Państwo Józef i Wiktorya 

Brach prowadzą od 5ciu lat skiad 

wiktuałów i wyszynk trunków 

pod nr. 2132 W. 18 pl., na Anno- 
* 

wie. 

x Panna Helena Brach wstępuje 
w związek małżeński dnia 15-go 

lipca, w kościele św. Anny, 
o 

godzinie 7ej wieczorem. Jest o- 

na członkinią Chóru parafialne- 

go św. Cecylii i członkinią Tow 

Dobroczynności św. Jadwigi na 

Annowie. 

Następujący agenci utrzymują 

„DZIENNIK CHICAGOSKI": 

Janecek, 2738 Bosworth ul., 
Kistner. 1453 F»:llerton ave. 

na narożniku Fulerton ahd South- 

port aves.. Clybourn i Fullerton 

? 
' 1 

j Ruch w Towarzystwach. 
ZE STANISŁAWOWA. 

— Chór Damski i Panien ma lek- 

cyę dziś wieczorem, o godzinie 8mej. 

A. J. Kwasigroca, dyrygent. 
— Tow. Jana III Sobieskiego nr. 

16 Zjedn. odbędzie miesięcznie po- 

siedzenie dnia 2go lipca, w czwartek 

o godzinie 7:30 wieczorem, w hali 

zwykłych posiedzeń. Każdy członek 

jest obowiązany przybyć na to po- 

siedzenie, ponieważ są bardzo ważne 

sprawy do załatwienia. Członkowie 

którzy sprzedali swoje bilety na loso. 

\ waaie mają przynieść pieniądze na 

to posiedzenie. Do zapłacenia przypa 
da 90c na zmarłego brata Leona E- 

zopa. — Andrzej Kujawa, prez.; M. 

J. Kuśnierszy, sekr. prot., 1421 N. 

Ashland ave. 

— Tow. Najśw. Imienia Maryi nr. 

2gi Zjed. odbędzie posiedzenie dziś 

wieczorem, o godzinie 7:30, w hali 

zwykłych posiedzeń. Obecność człon 

ków pożądana, gdyż są bardzo ważn© 

sprawy do załatwienia. Do zapłace- 

nia przypada 25c na^swyezajnego.— 
Piotr Mazurkiewicz, prez.; Hierinira 

Szczodrowski. sekr. prot., 1538 Holt 

ul. 
— Półroczne posiedzenie Oddziału 

XXII Stanisława Moniuszki odbę- 

dzie sie w środę, dziś, Igo lipca, o 

godzinie 8mej wieczorem. Zaprasza 

się wszystkich cziunków na io po- 

j siedzenie z powodu ważnych spraw 

do załatwienia. — A. S. Abratowski, 

sekr. prot. 
— Tow. św. Lucyi nr. 378 Zjed. 

odbędzie półroczne posiedzenie w 

środę, dnia 1 lipca, o godzinie 7:30 

wieczorem. Obecność każdej członki- 

ni jest pożądana, w przeciwnym razie 

za nieobecność kara podług konsty- 

tucyl. — Stanisława Słupikowska, 

preż.; Eleonora Rozmarynowska, se. 

kretarka prot. 

— Tow. Polek św. Anny gr. 5S3 

Zjed. odbędzie swoje miesięczne po- 

siedzenie dnia 2gol ipca, w czwartek 

o godzinie 7:30 wieczorem, w hali 

zwykłych posiedzeń, na które wszyst 

kie członkinie sa proszone. — Kwa 

Dmoch, prez.; Karolina Olszewska, 

sekr. prot. 
Z KANTOWA. 

— Tow. św. Krzyża nr. 496 Zjed 

odbędzie posiedzenie półroczne dn 

2go lipca, w hali nr. lszy; wszysc> 

członkowie powinni być obecni, po- 

nieważ sa ważne sprawy do załatwię, 

nia. — Feliks Górski, prez.; Jan 

Wójcik, sekr. prot., 1821 W. Erie ul. 

— Macierz Polska, mieszany od- 

dział św. Jana Kantego, nr. 78 od- 

bdęzie miesięczne posiedzenie w 

czwartek, dnia 2go lipca, o godzinie 

pót do ósmej wieczorem, w hali ar. 3 

Z MłiOl »ZI A NKOWA. 
« 

— Tow. Kawaleryi Polskiej Króla 
' 

Jana Sobieskiego nrl ń98 Zjed. odbę 

dzie półroczne posiedzenie w czwar- 

tek, dnia 2go lipca, o godzinie 7:30 

wieczorem, w szkole parafialnej prz5 
kościele śś. Młodzianków. Uprasza 

się, ażeby każdy członek był obecny, 

bo są ważne sprawy do 
załatwienia. 

— Józef Tomczyk, prez.; Władysław 

Rutkowski, sekr. prot., 1906 'W. Hu- 

ron ul. 

Z JADWIGO W A. 

— Dwór Jana Sobieskiego nr. 554 

Z. K. L. odbędzie półroczne posie- 

dzenie w czwartek, dnia 2go lipca, o 

godzinie 7:30 wieczorem, w hali rwy 

kłych posiedzeń. Bracia powinni być 

i obecni, ponieważ są bardzo ważne 

sprawy do załatwienia. Za nieobec- 

ność kara 50c. — Stan. Lewandow- 

ski, Nadleśniczy, 2014 Hamburg ul, 

Bernard Czapski, sekr. prot., 2234 

i 
Berlin ul. 

Z IRVIXG PARK. 

— Tow. św. Feliksa odbędzie re- 

gularne posiedzenie Jutro wieczorem, 

0 rodzinie 8mej, w sali zwykłych po- 

siedzeń. — Jan Lleske, sekr. prot. 

Z KAZIMIERZÓW A. 

— Posiedzenie Gminy nr. 79 na 

Kazimierzowie odbędzie się w czwar 

tek, wieczór, o godz'nie Smej, dn. 2 

lipca, w hall zwykłych posiedzeń. 
—· 

j Ponieważ według uchwały Sejmu 

XX w Detroit, Mich. wszystkie Gml 

ny są ważne dopiero od' Igo lipca 
b. | 

r., przeto upraszam was Szan. Dele- f 
gaci o rycbłe przybycie na to pośle-| 
dzenie w dniu wyżej oznaczonym 

— 

gdzie będzie odczytana konstytucya 

1 i regulamin dla Gmin. — J. Strasiń- 

j ski, sekretarz, prezes. 
— Klub właścicieli polskich pie- 

karń ma swe miesięczne posiedrenie 
w czwartek 2go lipca, o godzinie 3 

popołudniu, w hal} Ul, róg Cleaver 

i Division. A. Napiórkowski, sekr. 

Drobne ogłoszenia I 

Jedyna Odpowiedzialna 

Szkoła dla Polaków 
(założona 1889 r.) 

Najszybsza, najtańsza i gruntowna ! 
nauka angielskiego w klasach i kore- ( 
spondencyjnie—gwarantowana. Otwar- 
ta we dnie i wieczorami. *W niedzielą 
i święta, od 10-tej do 12-tej przed poł. 

Narodowa Szkoła Języków 
11S 2 Milwaukee Ave. 

ród Hflddo·*. Ave. 

W kilka tygodniach; Jasna, caysta 1 ta· 

lwa praoa; narządzi» dajemy) we dnie I 

wiecsome klasy: egzaminacya I wydaj·. 

Dy dyplomy; miejsce dla katdego męi. 
czy tai; moin» aarablad pieniądze pod. 
tui nanlcl. 

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

WYŁĄCZNA POLSKA SZKOŁA 
BALWIERSTWA 

Eksperci uczą. Przyrządy dajemy. Mała zapłata 
podczas nmik Czysty lenki fach. Osobista 
ktru.cja. Dzienne wieczbrne kursą. Zapytać sit; 

o panu Witkowskiego. 
" 

· 

Wecden's High Chu Barber School 
12>:< W. Madiwo» ul.. CHICAGO 

boiwladcBoit· Akuaifrk· 

Marya Statkiewica, 
1137 No. Hoyne Ave. 

' 

1 il Humboldt: ŁIOŁ 

Drobne ogłoszenia 
,\ s» o*vn 

POTRZEBA mężczyzn do nauki kro- 

ju. szycia i prasowania na czysto.— 
1412 N. Ashland av., blisko Black- 

;hawk. 1 

ŚWIEŻO przybyła z Europy dziewczy 
na poszukuje zajęcia. 1836 Waban- 

sia ave. 1 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1070 Paulina ul., w tyle. 1 

Jedyna Polski Amerykańska 

Szkoła Tańców 
Ii\kor. w Chicago, 111. 

Lekcye Tańców odbywają się stale w 

Poniedziałki i Czwartki w 

LIBERTY HALI — 1511 EMMA UL. 

Zapisać się można od 7ej wieczorem. 

Prof. Wlad. Malinowski. 

POTRZEBA 2 mężczyzn lub dziew- 
cz^t na mieszkanie. 1323 W. Erie ul. j 
W tylnym domu. 1 ( 

POTRZEBA porządnych mężczyzn j 
na mieszkanie. Pokoiki frontowe. —j 
Osobne wejścia, kaoiel. tanio z wik- ! 

tf^m lub bez. 745 Milwauke ave., róg' 
Carpenter ul., nad bankiem. 1 

Poszukuje pracy jako srospodyni — 

na farmy. Marya Sołtys, 2127 Hast- 

:ngs 1 13ta ul. 1 

POTRZEBA mężczyzn ria mieszka- 

nie. 1024 Milwaukee ave., 3cie pię- 
tro. ... 

1 

POTRZEBA dwóch mężczyzn na mie 

szkanie, bez wiktu. Zgłosić się wie- 

czorem o 7mej. 1537 Haddon ave., 

2gie piętro, front. 

POTRZEBA panów lub pań na mie- 
szkanie. 3cie Diętro. 1950 North av. j 

Poszukuję domowej roboty, doświad 

c/ona. A. Kasiewiczi 1140' Lincoln 

ul. 2 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę.— j 
$3 miesięcznie. 1154 Noble ul., 3cie 

piętro, front. I 

POKOIK do wynajęcia z wiktem lub 

bez. 1934 Evergreen ave., blisko Ro-j 
bfy. I 

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

bek. 2153 Milwaukee ave. 8 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka™! 
nie. 1413 Dickson ul. j 
POTRZEBA 2ch mężczyzn na miesz- 

kanie, tanio, wygodnie. 1474 W. Hu-1 
Scieia, frontu. — MIM 

Drobne ogłoszenia 
2c ZA ST.OWO. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1008 Milwaukee a., wchód od 

Augustą, nad salonem. 

POTRZEBA na mieszkanie jednego 
lub dwóęh mężczyzn. 1420 DMsiou 
ul., 2gie piętro, front. 

ZGUBIONO czarny żakiet (suit coat) 
wczoraj na cmentarzn św. Wojciecha 
— 2634 Xv Rockwell ul. Telefon 

Humboldt 5551. 2 

ORilA\IS'r * kawaler, trzeźwy, zdol- 
ny, posiadający dobre świadectwa i 

gruntowna znaiomość muzyki i śpie- 
wu kościelnego, poszukuje posady, 
która może objąć zaraz. Adres: — 

Edmund Sarnowski. 6 Bluff ave. — 

Schenectady. . Y. 6 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie lub dziewcząt. Tanio. 1609 Asli— 

land ave., róg North ave. 2 

Poszukuie swojeeo brata Antoniego 
Kamińskiesro. pochodzącego ze wsi 

Kflwelr 7 Jf-'·* Podobno «l'osrlral w 

rhicao H t "lic*. M'j adres: 
Tan Kp^iń^ki. 32 Roberts Ally, 6 

Ward. Pittsburg. Pa. 2 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1306 Dickson ul., tylny dom, 2 

piętro 

POTR7FBA jpdnn lub dwip dziow- 

r»zvnv n« mieszkanie. Panczykowski. 
1332 Dickson ul. 

ANNA. lub Mn^va MuoeV sa nroszone ! 

korpsnondencyf. W. Torrsy, 145R; 

N. Ashland ave. . 
2 

POTRZEBA mpżcz\--' 'a "J~szkanie 

wanna, eletkryka. 111 v 
* ·'land av. 

POTRZEBA 2ch mężez··?·· na miesz- 

kanie. 7. wiktem lub bez. 1517 N. 

Paulin- ul.. 2g> piętro, w tyle. 2 

SKŁAD do wynajęcia. 202 Webster 

ave. 3 

Pokój dla jednego lub dwóch pa- 

nów. 1.36 Superior ul., front róg 

Ashland. 

POTRZEBA 2eh porządnych męż- 
czyzn na mieszkanie, lsze piętro. 

— 

1318 Augusta ul. 2 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1146 Noble ul., przy Division I 

Milwaukee ave., 3eie piętro. 

Va wymianę 80 akrowa farma w In- 

diana. 75 mil od Chicago r. inwenta- 

rzem z budynkami, wszystkie maszv 

. duży sad. milę i pół od miasta, 
— 

wszystko w najlepszym Dorzadku. 
— 

Earma bez długu, wymienię na chł- 

ragoskie property. Zgłosić sie 1438 

W. Chicago ave. 
· 

WYGODNE 1 tanie mieszkanie dla 

dziewcząt lub mężczyzn. Zgłosi? sie 

wieczorem o 7mej. 604 Curtis ul., 3 

piętro, front. 

ZNALAZCA OKULARÓW niech się 

zgłosi pnr. 1414 Dickson ul., 2aiej 
pięiro. 

NTA rynku targowym na Randolph 
i 

Halsted skradziono konia, wóz i roz- 

maite rzeczy jak mięso. Ktoby o tem 

doniósł albo zwrócił otrzyma nagro- 

dę. Zgłosić się 960 N. Racine ave. 
2 

POTRZEBA męzczyzn lub dziewcząt 
na mieszkanie. 104 7 Ashland ave. 

POTRZEBA dwie porządno dziewczy- 

ny na stancyę. 1437 Augusta ul. 

Mł.OPY człowiek z Królestwa z śred- 

niem wykształceniem, poszukuje za- 

jęcia. Wymagnnia skromne. 
1528 

Tell pi. — Hintz. 

POTRZEBA dziewczvnv do ogólnej 

domowej roboty. 372 W.Oak ul. 7 

POTRZEBA dziewczyny 15 do -let- 

niej do domowej roboty, przy dobrej 
familii, musi rozumieć po niemiec- 

ku; dobra zapłata. Zgłosić się 856 

George ul., Isze piętro, na lewo. 1 

POTRZEBA dziewczyny do kuclini 

w restauracyi. 1182 Milwaukee ave. 
1 

POTRZEBA doświadczonej kelnerki 

do restauracyi. 1182 Milwaukee av. 

Isze piętro. 1 

POTRZEBA dobrej dziewczyny lub 
niewiasty do restauracyi. Taka która 

umie gotować ma pierwszeństwo. Ra" 
cziński. Niles, 111. pomiędzy starym 
i nowym cmentarzem św. Wojciecha. 

2 

POTRZEBA doświadczonych maszy- 

nairek lub maszvniarzy do bejstowa- 
nia kantów na maszynie. Spitz Bros. 

and Meyer Co., 1301 Milwaukee av. 

3cie piętro. 

POTRZEBA ludzi do cementu i cie- 

śH. 4252 Portez l. 2 

POTRZEBNA jest zdolna panna do 

haftu. L. BRADEL, 1718 W. 47ma 

ni 2 

POTRZEBA dziewczyny do pilnowa- [ 
nia dziecka i pomocy w domu. 

— 

Zgłosić się po 4tej popołudniu. 2112 

Haddon ave., 2gie piętro, front. 

POTRZEBA doświadczonych prasow. 
niczek do zakładu czyszczenia. 4241 

Harrison ul. 2 

POTRZEBA kobiety do domowej ro- 

boty. 1351 Huron ul.. 2gie piętro, 
front. Andrzej Sperka. 

BIURA PRASK. 
do restauracji pomvwaczek, 
$5.00, $7.00 w kt ty», z niedzie· 
1% lub bez. Pokojówek (Cham- 
bertnaid) $18. $25 miesiecznie j 
Wikt i mieszkanie, do domo- 

wej roboty, także do Spitali, 
Hotelów, Klubów, i L p., u 

nas dziewczyny nie czekają 
~ 

na roboty. 
MILWAUKEE AVE. 
Telefon 495. 

Potrzeba bar- 
dzo wiele dzie- 

wcząt i kobiet 

do róiaycb ro- 
bót, 

Najwięks :e i Najstarsze Biuro Pracy 
Potrze' a wielu dziewcząt do reeturancyl. myefa 
Btatków $5 do $7 tygodniowo. Niedziele 'wolne 

lub z niedziela. KoHet do klubów od 1 do 2 do 

zbierania statków. Kucharek do restaurancyi 
i salonów. Dz ewcząt do domowej roboty, do 

hotelów i na wyjazd. Dz ewc ząt do fabryk. No- 
w przybyłe utrzymują dobrą stałą pracę, niepo- 
bujecie czekać możecie iść zaraz do pracy. Jes 

tośmy w interesie 13 at i dajemy najlepszą prace. 
975 Milwaukee ·. uad upt«ką 

POTRZEBA 20 cieśli do repracyi wa 

gonów, 20 meżczyrn do tartaków, 
—· 

$1.75 do $2 dziennie, także męż- 

czyzn na farmy $25 do $30 miesięcz- 

nie i utrzymanie. 1820 South Ash- 

land ave., blisko 18th nlace. 

POTRZEBA 80 mężczyzn na wyjazd 

do roboty na kolei. Robota jest do- 

syć na 3 lata. Przejazd darmo. Zgło- 

si ćeie 1539 W. Chicago ave. Narodo- 

PftACA. 
le ZA SI.OWO. 

POTRZEBA doświadczonej niewia- 

sty do darcia szmat. Józef Kopacz, 
1453 Hamburg str., róg Southport i 

Clybourn ave 3 

POTRZEBA agenta do sprzedawania 

domów na dobre komisowe. 908 N. 

Ashland ave. XXX 

POTRZEBA doświadczonych wykoń- 
czarek nrzy damskich płaszczach i 

ubraniach. Porcival . Palmer and 

Co., 367 W. Adams ul. 1 

POTRZEBA dziewczyny do ogólnej 
roboty 16 do lSletniej. 1649 W." Di- 
vision ul. 1 

POTRZEBA kobiety w średnim wie- 
ku do domowej robotv: tygodnio- 
wo. 2731 W. Division ul. 1 

POTRZEBA 10 meżczvzr. do nracy 

od sztuki i 526 do $30 mlesiecznie: 
stała praca. 671 Milwaukee ave. 3 

POTRZEBA dziewczyny lub niewia- 

sty do domowej roboty. Libizer. — j 
1446 Chicago ave. 1 

POTRZEBA dziewczyny do robienia 

podszewki ..backcrs", także gcieparzy 
przy kamizelkach. 1621 N. Rich- 

mond ul., blisko North ave.. Bl^in. 3 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty. 1215 N. Robey ul. 1 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. Niema dzieci. Dobra zapłata. 
1228 W. Chicago ave., w składzie. 1 

POTRZEBA buszelmana, także pra- 
sownika przy surdutach. 2864 Mil- 

waukee ave. I 

POTRZEBA prasownika na czysto 
przy lcostumerskich spodniach. 1624 
N. Wood ul. 

POTRZEBA aęenta do sprzedawania 
po salonach najlepszego taniego na- 

poju na handlu. Cheriol- and Co., 
1748 W. Lake ul. 

POTRZEBA wykończarek, dziewcząt 
do przyszywania »»uzik6w, także dzio 
wczat do śoiesrowania kantńw. 1540 

N. Ashland ave., Scie piętro. 2 

POTRZEBA Cieśli. 1017 Ashland 

ave. 

POTRZEBA sciegarek spodników i 

wykończarek pr·**- snodnic^ch — 

iskirts). Reskie and Kirschbaura, — 

302 S. Market ul., 3cie piętro. 

POTRZEBA dziewczyny do lekkiej 

domowej roboty. 1264 N. Lincoln ul. 

POTRZEBA dziewczvnv do ogólnej 

domowej roboty. 1339 N. Hoyne av. 

POTRZEBA dobrego balwierza. 1400 

N. Paulina ul. 

POTRZEBA pierwszego maszyniarza 

pierwszej ręcznej i wykończarek (fi- 

nishers). 1540 N. Ashland ave. 

POTRZEBA dziewczyny 141etniej do 

lekiej pracy, do sklejania papieru.— 
2115 N. Hoyne ave. 

POTRZEBA ściegarck przy spod- 
niach. 2137 N. Robey ul. 

POTRZEBA do nauki balwierstwa. 

535 N. Ashland avé. 
J *3 

—.nu 
1 

I r ] ' 

POTRZEEA praczki. 835 Milwaukee 

ave. 

POTRZEBA dziewczyny mówiącej 

po angielsku do mycia statków i pa- 

mocy w jadalni. $7 początkowo. 
— 

Zgłosić się zaraz. 2942 Milwaukee 

ave. 

THE HERZOG FACTORIE8 

MY POTRZEBUJEMY 50 WIFCEJ 

DOŚWIADCZONYCH MASZYNIA- 
REK 

W NASZYM DEPARTAMENCIE 
SUKIEX 

ROCZNE POZYCYE. 
NAJWYŻSZA ZAPŁATA. 

500—3ii'2 8. THROOP ULICA. 
3 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty. 1045 N. Ashland ave., Musi 

mówić po niemiecku. 
2 

POTRZEBA fastrygarek i wykończa- 
rek przy surdutach. 1350—52 W. 

Ohio ul. 
2 

POTRZEBA młodej dziewczyny do ba 

wienia dziecka. 2012 Wilmot ave. 
— 

wejście z tylu. 

POTRZEBA rzetelnej dziewczyny 
16 

letniej do domowej roboty. 1700 
N. 

Robey ul. 

ROBOTNIKA potrzeba. 20 centów ną 
godzinę. Musi· mówić po angielsku 

i 

być zręczny, z narzędziami (tools). 

1014 Larrabee ul. 

POTRZEBA uczni do tiaukł języka 

angielskiego. Specyalny kurs letni, 

godziny.od 7mej do t9ej wieczorem. 

L. G. Sfcarzyszewski, nauczyciel, — 

1311 W. Chicago ave. 
3 

POTRZEBA doświadczonych maszy- 

niarek przv ,,middies" i sukniach.— 

The National Dress Co., 1934 W. 

North ave. . 

POTRZEBA CIEŚLI DO WAGO- 

NÓW. którzy mają doświadczenie 

przy grubej reperacyjnej robocie i 

przebudowywaniu frachtowych wa- 

gonów. Lichych i niezdolnych robot- 

ników, albo takich, którzy maja do- 

świadczenie tylko przy nowej robocie 

nie możemy przyjąć. Nie chcemy ża- 

dnych, którzy nie maia doświadcze- 
nia przy budowaniu wagonów frach- 

towych. Tylko tacy którzy znają 

gruntownie taka robotę mogą się 

zgłosić zaraz. Niema zadnvch zatar- 

gów. Tania dzierżawa (rent) i tanie 

utrzymanie. Niema kosztu tramwajo 

wego Piękne prowincyonalne mia- 

steczko. Dobre szkoły. Rozmaite ko- 

ścioły włącznie katolickie. Niema 

salonów. Pieniędzy można otrzymać 
w każdym czasie i na każde żądanie. 

Fabryki blisko miasta Kansas. Jeżeli 

więcej informacyi potr" ba albo tym 

którzy chcą wyjechać do tej roboty, 

mogą się zgłosić po pieniądze na po- 
dróż która wynosi $11.38 a które 

wam wyłożymy. Możecie rozmówić 

się z naszym reprezentantem w każ- 

dym razie i w niedzielę, albo wieczo- 

rami pod nr. 4609 S. Ashland ave. 

Chicaso. OTTAWA CAR WORKS. 
— 

OTTAWA, KANSAS. 8 

BALWIERZA dobrego potrzeba za- 

raz. 1146 Milwaukee ave. 

POTRZEBA dziewcząt do przyszywa" 
nia 'haftek i haczyków. Herman E. 

Ehrlich, 1719 W. Division str. 2 

SZEWCA potrzeba. 329 335 Ply- 

mouth court. 3cie Piętro. Standard' 

Shoe Repairing Co. 

POTRZEBA dobrego balwierza na 

włftft*nrv. 22 . Ashland ave. 2 

PRACA. 
» 1c ZA (P.owg 

POTRZEBA doświadczonych maszy- 

niarek przy spódnicach (skirts). — 

Percival . Palmer and Cft 367 W. 

Adams ul. 1 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 674 W. 63ta ul. 1 

POTRZEBA prasowniczek przy do- 

brych d~--Mch ubraniach. 1115 
Ashland ave. 1 

POTRZEBA strycharza może być 
świeżo przybyły z Europy tylko ta- 

ki co ur"'e wypalać cegłę. Angielski 

język nie potrzebny. 1011 Currier 
ul. - 

· 1 

POTRZEBA kobiety do kuchennej 

roboty, także kelnerek do restaura- 

cyi 1720 W. Division ul. 1 

POTRZEBA dziewczyny lub kobiety 
do domowej roboty. 1102 N. Wood 

ul. · 
' 

. . , 

· 1 

POTRZEBA dziewczyny do Toboty w 

polskiej pralni, z wiktem i mieszka- 

niem, 9£6 Milwaukee ave. 1 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty. 820 California ave., blisko 

Polk. 
" .1 

POTRZEBA 10 dziewczq-t do fastry- 

gowania. kantów Przy kamizelkach. 
Także ręcznych dziurkarek. , Ecker, 

2310 Armitage ave., róg Oakley. 2 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- 

sowania na czysto, Wyuczenie zapew 

nione 926 Milwaukee ąvę. _7| 

Kupno i Sprzedaż. 
2c ZA LOWO. 

SALON na sprzedaż, dobre miejsce 
dla Polaka albo Rufeina. Dzierżawa 

na 3 lata. rent $25, powodu wyjazdu 
do innego miasta. Adres w adra. 

Dziennika Chicagoskifo. 1 

NA SPRZEDAŻ urządzenie do skła- 

du otyszczenia, tak Jak nowe. Żelaz- 
ka i podstawki (press bocks). 1100 

f. Robey ul. 1 

NA SPRZEDAŻ salon dla Polaka, tyl 
ko. musi być sprzedany zaraz. 1878 

N. Robey ul. 30-1-3 

NA SPRZEDAŻ dobra rogowa groser 
nia, robi sie dobry interes, ważny po- 

wód do sprzedaży. 1528 North ave. 
1 

Sprzęty domowe na sprzedaż tanio. 

830 N. Ashland ave. 
1 

NA SPRZEDAŻ buczernia i groser— 

nia na Jadwigowie. Blisko kościoła. 

To miejsce jest w biegu 20 lat. Po- 

rządki wszystkie nowe od czterech 

lat. Właściciel wyjeżdża z miasta w 

krótkim czasie, dobra przyczyna. 
Po 

dalsza informacyę zgłosić się wie- 

czorem. S. Wentowski, 2220 Augu- 

sta ul. Telefon Humboldt 3224. 
1-3 

ZAKŁAD czyszczenia ł farbowania, 

sprzedam tanio. 1649 W. 18ta 
ul. 2 

NA SPRZEDAŻ 3 krzesła balwierskie 

i lustro. Zgłosić sie Pnr. 1856 W. 

47ma ul. * « 6 

MASZYNA Underwood ! Remington 

z polskimi akcentami bardzo 
tanio. 

1139 Milwaukee ave. 

GROSERNIA na sprzedaż. Adres 
w 

adm. Dziennika Chicagoskiego. 

NA SPRZEDAŻ fortepian i meble. — 

Wyjeżdżam z miasta. Musza być 

sprzedane w kilku dniach. Harowitt, 

1245 N. Califrnia ave. 

NA SPRZEDAŻ dom i dwie loty tyl- 
ko $1400, albo wymienię. Przyjdźcie 
zobaczyć zaraz. 3843 N. 71st ave., 

blok od Irving Park boul. 3 

SPRZEDAM statki z powodu wyjaz- 
du na farmy. 1247-Erie Ul., 3cie pię- 

tro. w tyle. 2 

BICYCLE na sprzedaż. 1531 Haddon 
o va 1-3-6 

FARMY 160 — 80 — 60 140 akro- 

we najlepszej ziemi; budynki i in- 

wentarze. Sprzedam albo wymienię 
na chicagoska realność (property). 
Jan Panczykowski, 1332 Dickson ul. 

2 

Sprzedaję Domy na Łat- 
we Spłaty. 

Potrzeba $.'00 do $500 gotówki. Wy- 
mieniam domy duże za małe, za loty 
lub farmy. Robię pożyczki na pier- 
wgzy i drugi morgecz. Zabezpieczam 
od oguia domy, domowizng 

-- meble. 

Automobile zabezpieczam od ognia, 
wypadków, kolizyl i złodziejów. 

TEOFIL STAN 
1026 Milwaukee Ave., blisko Noble ul. 

Łóżko na sprzedaż, prawie nowe. 
— 

Tanio. 1070 N. Hermitage ave., 
3cie 

piętro, front. 

FARMA 70 aktowa z budynkami — 

sprzedam albo wymienię na dom. 
— 

1137 Cleaver ul., front, u góry. 

NA SPRZEDAŻ statki domowe bar- 

dzo tanio. 1643 N. Ashland ave., w 

tyle, u góry. 
2 

NA SPR-ZEDAŻ dobry dobry salon 

narzeciw polskiego kościoła na Town 

of Lake. Muszę sprzedać zaraz. Wy- 

jeżdżam z miasta. 4800 S. Hermita# 
ave. 

3 

Tarma 
przez następne 30 dni zniżyliśmy 

ceny na farmach, teraz właśnie 

jést czas do wybrania dobrej far- 

my.80 akr. farma, mila od miasta 

dużego, zamożni farmerzy obok 

tej farmy, dobra droga dochodzi 

do farmy, dobra sposobność dla 

tych ludzi, którzy chcą dobra czar 

na gliniasta ziemię, która jest od 

powiednia na wszelkie warzywa. 

Cena $1000; część wpłaty. Mamy 

rozmaite farmy do wyboru na ł&t- 

,we spłaty. Zgłaszajcie się do: 

S. J. Szatkowski, 
133 W. Washington ul. 
Pokój 1007 10-te piętro 

CHICAGO, ILU . 

NA SPRZEDAŻ skład cygar, taba- 

ki iróżnych drobiazgów i delikate- 

sów. 1523 W. North ąvę. 6 

NA SPRZBDAż tanio meble i wózik 

dla dziecka. 916 Noble ul. 

Kupno i Sprzedaż. 
2c ZA SLOWr 

FARMA 
Na sprzedaż albo wymianę za chlca- 

goska-realność. Akrów 220. Sto mil 
od Chicago, Elkhart, Ind. Dobra rola 
na pszenice 1 koniczynę. Akr $95.— 
MARTIN" HE.JL, właściciel. 1845 8. 

Springfield ave., Chicago. 1 

RZECZY domowe na sprzedaż. 1343 
N. Ashland ave. na dole. 

1 2 

BARGAIN! 
Man na sprzedaż trzy piętrowy 

brlck house, 1455 Cleaver ul., za 

$5300.00, dwa piętrowy brickhouse 

1535 Cornell ul., za $4100.00, jedno 
piętrowy brickhouse wraz z jedno 
piętrowym frame budynkiem, 2043, 
2045 N. Wood ul. ,1 cztery piętrowy 
murowany budynek 24x100, 2000 

W. Superior ul. mieszczący w sobie 

salon, grosernię i balwiernię. O 

bliższe, szczegóły proszę się zgłosić 
do salonu. 2000 W. Superior ul. 

XXX 

MLECZARNIA na sprzedaż. 1036 

Hermitage ave., z powodu nleporozu 
mienia; w jednem miesiącu, tanio. 

MAŁE statki na sprzedaż. 851 Her- 
mitage ave. 1 

$2700 KUPI 2 piętn wy drewniany 

pnr. 1816 N. Ashland ave., właści- 

ciel, 2751 Armitage ave. 6 

GRAMOFON sprzedam z rekordami 
702 N. May ul., 3ci. piętro, tylny 
dom. Zgłosić się o godzinie 7mej wie 

czorem. 1 

NA SPRZEDAŻ fortepian masywny 
3 kawałkowy garnitur, parlorowy, 
meble z jadalni, kuchni, sypialni i 

biblioteki. Kompletne 4 pokojowe 
pomieszkania. $75. 1319 N. Rock- 

well ul., blisko Division. 1 

MEBLE na sprzedaż. 745 Ayers ct 

RZECZY domowe na sprzedaż. 1063 
N. Wood ul., 2gie piętro, w tyle. 1 

NA SPRZEDAŻ rzeczy z 4 pokoi — 

rzeczy domowe i ładna ,musie box'. 

Zgłosić się po 6tej. 1318 Wood ul., 

blisko Milwaukee ave., na dole. 1· 

STATKI domowe na sprzedaż. 1230 

Fry ul. · 1 

GOTÓWKI. RESZTA 8- 
CZNIE 

" ""1 dom i ]o* 
* 

lisko We- 

stern Electric fabryk w Hawthorne. 

Zobaczcie tę °* pnr. 3134 So. 

33rd ave. Cena $1800. Właściciel p. 

nr. 1518 W. 12tą ul. 6 

BAI/-^pvm na enrzedaż. 2042 N. 
""W ul. 1 

NA SPRZEDAŻ tanio 3 piętrowy 
mieszkaniowy dom na dwóch lotach, 

Weraroda w tyle. 50X80. Musi być 

sprzedany. Zgłosić się do właściciela. 
2109—2111 S. Ashland avę. 7 

STATKI na sprzedai. 1708 Austin 

ave. 
1 

TANIO (Bargain) dwa młode konie. 

1200 K1100 funtowe. Właściciel. 
— 

2255 W. Chicago ave., 2gie piętro. 
1 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków, 

tabaki, tanio, z powodu choroby. 
— 

2102 N. Leavitt ul. 3 

NA SPRZEDAŻ grosernia tanio. — 

1465 Tell pl. 6 

GOLARNIA na sprzedaż, stare, wy- 
robione miejsce, z powodu innego in 

teresu. 16?° N. Ashland ave. 1 

BARGAIN. Półtora piętrowy domek 

(cottage). Sześć dużych pokoi z k$- 

pielnią i ustępem, otwarte zaprowa- 
dzenie wody. Podłoga w bezemencie, 
zlew (sink) woda. Sprzedam tanio. 

— 2419 Frankfort ul. Właściciel. 1 

NA SPRZEDAŻ dom, 2 piętrowy i 

na dole skład cukierków, blisko 

szkoły publicznej. Zgłosić się p. nr. 

4636 Hermitage ave. 1 

NA SPRZEDAŻ pracownia krawiec- 

ka, ze spodniami. Muszę sprzedać 
w tym tygodniu, z powodu założe- 

nia innego interesu. Sprzedam bar- 

dzo tanio. Adres w Administracyi 

Dziennika Chicagoskiego. 1 

SALON na sprzedaż taąio, z powodu 

wyjazdu na farmy. 698 N. Sangamon 
ul. 

1 

STATKI domowe na sprzedaż z orga- 
nem. 1221 Fry ul., tył. 7 

NA SPRZEDAŻ dobry transfer naroż 
nikowy salon, z licencyą, lub bez;— 

długa dzierżawa. Po bliższe szczegóły 

zgłosić się Joe Błoński, 412 S. Clark 

uh 1 

BUCZERNIA na sprzedaż, z powodu 

ważnej przyczyny, tanio. Adres w 

adm. Dziennika Chicagoskiego. 1 

SKŁAD cukierków na sprzedaż. 
— 

1911 Erie ul. 5 

GROSERNIA na sprzedaż, musi być 

sprzedana w tym tygodniu. Zgłosić 
się 1518 W. Chicago ave. Niec. 1 

STATKI na sprzedaż z powodu wy- 

jazdu. 1527 Augusta ul., tylny dom. 
1 

Sprzęty domowe na sprzedaż. 1748 

N. Hermitage ave., w tyle. 1 

NA SPRZEDAŻ warsztat reperacyjny 
obuwia, z powodu wyjazdu do inne- 

go miasta. Musi być sprzedany za- 

razjBj£n]oiBJ£33j^Jj]u!lerton^ 

Kupno i Sprzedaż. 
2c ZA SŁOWO. 

NOWE ł aieco znoszone kraweowa- 

ne ubrania i palta wartości $40 do 

$50 i wyżej. S. Gordon. 1415 S. 

Halsted ul. Xix 

Pieniądze na RealnoSć 
Mt dathv «im potyczką na dru tri morged od 
1200 do 110.000 » wasze Chicairoskle ulepezoo· 
pro pert»· po Proeent. Możecie spłaca*? w mi·· 
llęcznych Atacb.- Pienią^ otrzymacie w kr4> 
tktm czasie. Przvjemna usłutra. 

Louis Stern & Company 
5 N. La Salle Ul. (Taoonu Budynek) 

PeŁfl 909 - TELEFON MA IN 4845 

Przyjdźcie Do rtnm którym całe ży- 
cie cieszyć się będziecie. 008 N. Ash- 
land ave. XXX 

3?······ ·······«·· * 

SZYFKARTY 
z Kraju lub do Kraju naj- 
taniej i najlepiej na wszy- 

stkie linie kupicie u 

S. MERMEL 
045 Milwaukee Ave. 

······§··* 
«» 

SPRZEDAŻ byznesowy dobry sa- 

lon, z powodu choroby. 242 E. Illi- 

nois ul. 2 

Na sprzedaż 
2 loty rogowe. Dom, 2 renta w Avon" 
dale przy Belmont ave., potrzeba tyl 

£e°a'60°.WP:?·.. $3000 
Farma, 40 akrów z budvnkami, 8 a- 

krów pod pługiem; l krowa, cielę, ku 

ry i zasiew; 2^ mil od miasta Wis- 

consin. Potrzeba 4 50 wpłaty. — 

« .. .$850 
Mam kilka dobrych farm z budynka- 

mi na lekkie odpłaty w Wisconsin i 

Michigan. 

Potrzeba $50 wpłaty na 10 akrów, 

dobrego gruntu. Wisconsin. He.*zta 

na 10 lat odpłaty. Okolica jest dobra 

bo wiele pracy. 
— Karty okrętowe 

sprzedaję tanio do i z Europy. 

Adam Majewski, 
1156 Noble Str. 

przy Division. 

NA SPRZEDAŻ grosernia i skład ka" 

wy. 2013 W. Chicago ave. Dobre 

miejsce dla Polaka. 27-30-2 

ROGOWY salon na sprzedaż z po- 

wodu choroby, tanio. 937 W. Chicago 

ave. 
· 2 

$6p KUPI konia, puszorki 1 wżóz ex- 

presowy. Zapytać 724 N. Western 

ave. .1 

SPRZEDAM 4 Oakrowa farmę ze za- 

budowaniami. Z powodu starości. — 

Polska okolica. Adres J. Podraża, 
— 

306 Main Btr., Stevens Point, Wis. 
25-26-27-1-2-3 

Najbezpieczniejszem miejscem 
na ulokowanie pieniędzy jest 
na wiasny dom w dobrej o- 

kolicy. 
Otóż nadarza się dobra sposobność. 

Na sprzedaż nowe dwu Diętrowe do- 

my na cementowym fundamncie z 

nowoczesnem urządzeniem na 30X- 

125 stopowych lotach. Blisko fabryk4 
Crane Co. na 46tej i Saeamento av. 

Jeden blok od linii tramwajów-' 47 

SS\-. . 
$3300 

na spłaty. 
Po bliższe informacye zgłosić się 

do właściciela, 1704 W 4Sma ul., 
—· 

albo na budynków w każdą 

niedzielę popołudniu: 4605—4607 

Sacramento ave. 

A. J. Włodarski 
and Company 

właściciele 

1704 W. 48ma ul. 

NA SPRZEDAŻ dobra piekarnia, ta- 

nio. Adres w Administracyi Dzienni- 

ka Chicagoekiego. 1 

STATKI domowe na sprzedaż. 821 

Rose ul. 7 

NA SPRZEDAŻ skrzypce. 3225 Wall 

ul., u góry nad salonem. 1 

DOBRY rogowy salon na sprzedaż. 
3031 Archer ave. 3 

PIEKARNIA na sprzedaż w polskiej 
okolicy. Adres w Administracyi 

Dziennika Chicagoskiego. 1 

DOBRA GROSERNIA na sprzedaż z 

powodu wyjazdu do Europy. Adres 

w Administracyi Dziennika Chicago- 

skiego. 6 

FARMA na sprzedaż. 40 akrowa w 

Sobieski, Wis. Wiadomość: 1055 N. 

Hermitage ave. 
' 

£ 

NA SPRZEDAŻ dobra buczernia i 

grosernia, z powodu dnnego intere- 

su . 3823 So. Kedzłe ąvę. 30-1-3 

HATTERMAN i GLANZ 
1110 MILWAUKEE AVE. 

• "· / ' 
* ri 

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

Chicago. 

Hipoteka od tej firmy ułatwi wam sprze- 

„ 
daź propertów, gdy postanowicie to uczynić. 

Rozmówić się można po polsku. 
•. « * 
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