
Oowódzcy korpusów i ge- 
nerałowie komenderu- 

jący Austro- Węgier 
OBRAZKI WOJENNE. 

/ 7 nracu Irrainu;·! \ 
V- J J i' 

1 korpus Kraków: jenerał ka- 

waleryi Edward von Boehm Er- 
molli. 2 korpus Wiedeń: jenerał 
piechoty Błażej Schemua. 3 kor- 
pus Graz: jenerał piechoty Emil 
Colerus von Geldern. \ korpus 

Budapeszt: jenerał kawaleryi 
Karol Tereszczyansky Nados. 5 
korpus Presburg: feldcechmistrz 

Paweł PuhaHo von Brlog. 6 kor- 
pus Koszyce: jenerał piechoty 
Svetozar Boroewicz von Bojna. 
7 korpus Temesvar: jenerał pie- 
choty Meixner von Zweienstam. 
8 korpus Praga: jenerał kawale- 

ryi Artur baron Giesl von Gies- 

lingen. 9 korpus Leitmeritz: je* 
nerał piechoty Lotar von Horts- 
tein. 10 korpus Przemyśl: jene*rał 
piechoty łiugo Meixneh von 

Zweienstamm. 11 korpus Lwów: 

jenerał kawaleryi Dezydery Ko- 

loszwary de Koloszwar. 12 kor- 

pus Hermanstadt: jenerał pie- 
choty Koevesz von Koeszhaza. 

13 korpus Zagrzeb: jenerał pie- 

choty Adolf baron v. Rhemen zu 

Berensveld 14 korpus Insbruk: 

jenerał kawaleryi Wiktor Dankl. 
15 korpus Serajewo: jenerał pie- 
choty .Michał von Appel. 16 kor- 
uis Raguza: feldcechmistrz Wen- 

cel W uroi. 

Szef sztabu jeneralnego jene- 
tał piechoty bar. Konrad von 

Hoetzendorf. 
4· + + 

Kragujewac. 

Jak wiadomo z telegramów, 
serbski dwór i ministrowie prze- 
nieśli się do Kragujewacu, mia- 
sta odległego od Białogrodu w 

linii powietrznej o 93 kilometrów. 
Ze stolicy Serbii do Laporo 

prowadzi magistralna linia kole- 

jowa, stamtąd zaś wiedzie bocz- 

nica, której punktem krańcowym 

jest Kragujewac. 
Długość linii kolejowej wyno- 

si 129 kilometrów. 

Kragujewac, miasteczko okrę- 
gowe liczy zaledwie 20,000 miesz- 

kańców; do 1842 r. było ono re-^ 
zydencyą książąt serbskich. 

Rozległość okręgu wynosi 2300 

kilometrów kwadratowych z lud- 

nością. złożoną z 200,000 miesz- 

kańców. 
+ + + 

O Pasiczu. 

Nazwisko dzisiejszego premie- 
ra serbskiego stało się znane 

przed laty 30tu*, gdy wykryto spi- 
nek pewnej grupy radykałów 

przeciwko królowi Milanowi. 

W szystkich spiskowców uwię- 

ziono i tylko Pasicz zdołał umk- 

nąć za granicę, powrócił zaś, gdy 
po obdykacyi króla Milana ogło- 
szono powszechną amnestyę. 

* 
Agitacya przeciwko dynastyi 

Obrenowiczów znów rozpoczęła 
się wkrótce, ^potężniała zaś gdy 
>ftlati przybył niespodziewanie z 

Paryża i był przez króla Aleksan- 

dra mianowany głównodowodzą- 
cym wojskami. 

Pewnego dnia podczas, lata r. 

1899 niejaki Knezowicz, członek 

straży ogniowej, kilkakrotnie 

wystrzelił z rewolweru do ex-kró- 

la Milana. Zamach się nie udał i 

aresztowany Knezowicz zeznał, 
że do morderstwa namówił go 

Mikołaj PaSicz. Zarówno spraw- 

cę zamachu, jak inicyatora, ska- 
zano na śmierć przez powiesze- 
nie; ale i tym razem Pasicz zdo- 

łał ocalić życie, ponieważ ex-król 
z tego głośnego radykała nie 

chciał zrobić męczennika. Milan 

na przeciwniku swoim zemścił 

się w sposób bardzo złośliwj : oto 

Pasicza wprost z więzienia prze- 
prowadzono do konaku i najzaw- 
ziętszy radykał musiał wziąć u- 

dział w obiedzie dworskim. 

Fakt powyższy, zakrawający 
na anegdotę, a jednak podobno 
autentyczny, uniemożliwił Pasi- 

cza w oczach stronnictwa rady- 
kalnego i wobec tego znów mu- 

siał on wyjechać za granicę. Do- 

piero o wiele później przez udział 

swój w spisku przeciwko królo- 

wi Aleksandrowi i Dradze zdołał 

on „oczyścić się" wobec radyka- 
łów z podejrzenia o wierność dy- 
nastyi. ' 

+ + 

O serbskim premierze krąży w 

Białogrodzie mnóstwo anegdot, 
ale najcharaktervstyczniejsza jest 
następująca, według zapewnień 
osób: znających Pasicza, zupełnie 
prawdziwa. 

Korespondent pewnego dzien- 

nika angielskiego przybył do pre- 
zesa ministrów na wywiad. W 

gabinecie była wówczas obecna 

kuzynka Pasicza, którą,ten przed- 
stawił dziennikarzowi, mówiąc: 
— Moja żona Amelia. . 

Następnie premier z całą ule- 

głością poddał się wywiadowi i 

był niezmiernie wymowny ; dzień 

nikarz odszedł nietylko zadowo- 

lony, lecz zachwycony. 

Gdy pozostali sami, kuzynka 
zapytała Pasicza, dlaczego przed- 
stawił ją iako swoją żonę? 

-i- To bardzo proste — odrzekł 

Pasicz — wywiad wywrze nieza- 
wodnie wielkie wrażenie, komen- 

tować go będzie cała prasa. Po- 

wiedziałem wszystko, co chcia- 

łem, ale nie wszystko powinie- 
nem był powiedzieć. Kiedy ukażą 
się komentarze, zaprzeczę auten- 

tyczności całego wywiadu. Dzien- 
nikarz angielski powoła się na 

świadectwo mojej żony, a moja 
żona przebywa obecnie w pewne; 

miejscowości kąpielowej. Mogę 
to potwierdzić słowem honoru i 

cały świat powie Znów bez- 

wstydna kaczka dziennikarska^' 
+ * + 

Zmarły pisarz chorwacki, Ma- 

tos, współpracownik organu Pa- 
sicza, tak scharakteryzował pre- 
miera serbskiego: 

..Pasicz pragnie, aby rozgłasza- 
no wszystko, co on chce powie- 
dzieć. ale wynurzeniom swoim za- 
wsze daje taką formę, że ewentu- 

alnie jego zaprzeczenie w następ- 
stwie ma wszelkie cechy prawdo- 

podobieństwa. Pasicz niejedno- 
krotnie przedstawił się obcym 
dziennikarzom, jako osoba trze- 

cia i dzięki temu dowiadywał się, 
co myślą o nim i mówią. 

„Kiedy Pasicz był ministrem 

spraw zagranicznych — powiada 
Matos — poprosiłem go o wy- 
wiad. Podyktował mi swoje wy- 
nurzenia w obecności następcy 

tronu Jerzego, w dniu, w którym 
ten zrezygnował z praw swoich 

do tronu. .Gdy wywiad, pełen a- 

taków na monachię, komentowa- 

ła cała prasa europejska, Paslćź 

.ogfłosił nietylko energicznie za- 

przeczenie, lecz oświadczył, iż 

wcale mnie nie przyjął. 
. 
Zwróciłem się do niego o zado- 

syć uczynienie, grożąc ogłosze- 
niem fotografii wywiadu z popra- 
wkami, wpisanemi jego własną 

ręką. 
Dopiero po kilkakrotnem pow- 

tórzeniu swoich żądań, otrzyma- 
łem zadosyćuCzynienie : sekretarz 
ministra przeprosił mnie jego 
imieniu i oświadczył, że wywiad 
był autentyczny... 
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W ŚRÓDMIEŚCIU. V- 

,. Dziennik Chicagoski" można 

nabyć w następujących miej- 
scach : 

Przed składem Boston Store. 

Przed apteką Buck and Rayner. 
Na narożnikach Washington i 

La Salle ul., Madison i Franklin, 

Dearborn i Randolph, Congress 
i Wabash i pnr. 169 N. La Salle 

ul. i pnr. 118 N. La Salle ul. 

WHITING, IND. 

Stan. Murzyn, dostarczy wam 

„Dziennik Chicago3ki" codzien- 

nie. Zawiadomić pnr. 1118 Schra- 

ge ave. 

ELSDON.-ILL. 
Dziennik Chicigoski" można 

nabyć pnr. 5206 So. Homan ave. 

..DZIENNIK CHICAGOSKr 
można nabyć w drukarni p. Leo 

na Dyniewicza pnr. 1465 W. Chi- 

cago ave. 

„DZIENNIK CHICAGOSKr 
można nabyć w składzie ubrań 

Józefa Piwnickiego pnr.. 2159 W. 

21-sza ul., róg Leavitt ul. 

j Ruch w Towarzystwach. 
il" m u , 

1 ;* 
' 1 un "W 

ZE STANISŁAWOWA. 

— Sokoli Orła Białego będa mieli 

swoje miesięczne posiedzenie w 

czwartek, dnia 13go b. m., o godzi- 

nie 7:30. Każdy członek jest proszo- 

ny o-prsybycle na to posiedzenie, po- 

nieważ 8$ ważne sprawy do załatwię 

nia. Ceołem — P. Kucharski, prez.; 

L. Szerszeniewski, sekr. prot., 1350 

Ingrabam ul. 

Z TRJCOWA. 

— Tow. św. Klary nr. 825 "Zjed. 

odbędzie posiedzenie w piątek, o go 

dżinie pół do ósmej wieczorem, w 

hali na TrAjcowie. — Założycielka i 

prezeska H. Augustynowicz; sekr. 

prot., Bronisława Kapustka. 

Z JADWIGOWA. 

Towarzystwo św. Stanisława Kost- 

ki, nr. 440 Zjednoczenia, odbędzie 

swe miesięczne posiedzenie w czwar- 

tek dnia 13-go sierpnia o godzinie 

wpół do ósmej wieczorem w hali zwy- 

kłych posiedzeń. Obecność wszyst- 

kich członków jest pożądaną z powo- 
du ważnych spraw do załatwienia. — 

S. B. Surowskl, prezes: A. Brzeziń- 

ski, sekretarz protokółowy; 2102 N. 

Robey ulica. 

Z MŁODZI AWKOWA. 

— Macierz Polska oddział 61szy 

pod wezwaniem Matki Boskiej Zem- 

b-brzyckiej odbędzie miesięczne po- 

siedzenie dnia 17 sierpnia, w szkole 

parafialnej. Prezes zaprasza wszyst- 

kich członków, bo sa ważne sprawy 

do załatwienia. — Jakób Cieślak, 

prez.;.W. Szalocha, sekr. 1613 Su- 

perior ul. 

Z „TOWN OF LAKE". 

Towarzystwo Bratniej Pomocy p', 
im. Boże Zbaw Polskę w Town of 

Lakę, odbędzie swoje miesięczne po- 

siedzenie w niedzielę, dnia 16-go sier 

pnia, o godzinie 2giej popołudniu w 

hall ob. S. Czajkowskiego, 4934 So. 

Loomie ulica. Również nam wypada 

zaznaczyć, iż Towarzystwo „Boże 

Niniejszym zawiadamiam wszy 
stkich krewnych i znajomych że 
dnia 14go sierpnia w kościele 

śś. Młodzianków o godzinie 8-ej 

odbędzie się żałobne nabożeń- 
stwo za duszę ś. p. Adama Si· 

wińskiego, w rocznicę ćmierci. 
Franciszka, żona. 

Julia Bruska 

ukochana matka nasza, człon- 
kini Zjednoczenia. Różańca św. 

| Bractwa św. Oblicza po dłu- 

giej i ciężkiej chorobie, pożeg- 
nała się z tym światem, opatrzo 
na św. Sakramentami, dnia *11 

sierpnia ,1914 roku, o godzinie 
8mej wieczorem. 

Pogrzeb odbędzie się w pię- 
tek. dnia 14go sierpnia, o go- 

dtinie lOtej rano, z domu żało-' 

by pnr. 710 N. May ul., do koś- 

cioła św. Jana Kantego, a stam- 

tąd na cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- I 

praszamy wszystkich krewnych I 
i znajomych, w ciężkim żalu I 
pogrążeni: 

Antonina Paszki^ticz, Fran- 11 
Cisz&a Pakoweka, Julia Llnkie- I 
wicz, Anna Durkin, Klara Bru· I 
eka, córki; zięciowie, wnuki \ I 

| wnuczki. 13 || 

Zbaw Polskę" pomimo że istnieje do- 

piero parę miesięcy roźwija się do- 

brze i liczy już kilkadziesiąt człon- 

ków. Dla Szanownych obywateli ma- 

jących życzenie wstąpić w nasze sze- 

regi na tem posiedzeniu wstęp wolny. 
Tylko opłaca swój podatek, który wy 
nosi 30 centów miesięcznie. — W. 

Filipiak, sekretarz; 4829 S. Eliza- 

beth ul. 

Drobne ogłoszenia 
Jedyna Odpowiedzialna 

Szkolą dla Polaków 
(zMtoion» 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 po). 

Narodowa Szkoła Języków 
1132 Milwaukee Ave. 

róg Haddoit Ave. 

oc; SIĘ 9AIWIERSTW 
W kilka tygodniach! Jaeaa, czysta I In. 

iw· praoa; narzędzia dajemyj w· doi· I 
wieczorne klasy: eg^amlnacya I wydaj«w 
my dyplomy) mtejice dla każdego mąż· 
ttynf) można tarablad pieniądze pud. 
mm oaokL 

a 

New Methotf Barber Scliool, 
€12 W. Madison uL, Chicag·. 

WYŁĄCZNA POLSKA SZKOŁA 
BALWIERSTWA 

Eksperci uoł!%. Przyrząd}· dajemy. Mała zapłat* 
podczas nnuki. C«yetv "e.ikt faoh. Osobista In· 

uruwcya. Dzienne wieczorne kursą. Zapytać aitj 
o pana Witkowskiego. 

Weeden's High Clase Barber Schoo! 
1253 W. Madison ul.. CHICAGO 

Drobne ogłoszenia 
2c 7.A SKOWO 

POTRZEBA inteligentnej panny na 

mieszkań*». 9C0 N. Lincoln i?l. 13 

ORGANISTY potrzeba fachowego 1 

trzeźwego. Domorosłym partaczom 1 

Btarokrajsktm blagierom nie opłaci 
się zgłaszać. Rev. John Kubacki, — 

2414 W. Grace str.. South Bend. 

Ind. XXX 

ORGANISTA kawaler, biegły w mu- 
zyce, kościelnej, znający harmonie 

1 kontrapunkt, poszukuje posady. Ła- 
skawy oferty do biura Dziennika Chi- 
cacgoskiego. Koperty oznaczyć O. K. 

13 

ORGANI8TA — Nauczyciel, samot- 

ny, poszukuje posady od września. 

Posiada wychowanie i wykształcenie 
tutejsze; ma doświadczenie prowar 

3zenia szkoły, oraz jest zdolnym dy- 
rygentem. P. J. Banaszewski. Ford 

City, Pa. 13 

SZOFER poszukuje pracy Posiada 3- 

letnią raktyke i ma najlepsze reko- 

mendacye. A. Ross. 1537 Tell pl. 13 

DO wynajęcia pomieszkanie odpo- 
wiednie na jakikolwiek ofis. 1721 

W. Division ul. A - 13 

POTRZEBA na mieszkanie dziewcząt 
z wiktem lub bez. 1246 Dickson ul. 

od tyłu. 14 

POTRZEBA dziewczyny na mieszka- 
nie. 1337 Dickson ul. 13 

AGE XC Y A DETEKTYWÓW. Polscy 
detektywi dostarczeni na wszelkie o- 

kazye: Wesela, bale i wszystkich in- 

nych sprawach. Telefon Central 807. 
Albo zgłosić się 123 W. Madison ul. 

Pokój 1120. 18 

Wiktorya Pnlewska z Gubernli fio- 

ckiej, powiatu Cichanów, poszukuje 
kuzyna swego, Aleksandra Czaplic- 
kiego, 2246 21-sza ulica. 13 

Jacenty Kosiniak poszukuje Wincen- 

tego Kosiniaka i Jakóba Truchon i 

Rozalii Ziobro, ktoby o nich wiedział 

albo oni sami niech się zgłoszą: 610 

W. 13-ta ulica. 18 

9ZKOLA języka angielskiego, otwar- 
ta dziennie i wieczorem, latem i zi- 

ma. Zapisać można się każdego czasu. 

1311 W. Chicago ave. Lubomis O. 

Skaryszewski nauczyciel. 15 

Poszukuję zajęcia przy domowej ro- 

bocie. Zna mdobrze domową pracę. 
1651 — 17ta ul. 13 

POTRZEBA na mieszkanie porząd- 

nego mężczyznę, lub panienkę. 1141 
Noble ul., tył. 13 

POTRZEBA wspólnika do dobrego, 

wyrobionego interesu z kapitałem 
$1000. Może zarazem pracować; za- 

płata tygodniowa $25. Zgłoszenia 

listowne do biura Dziennika Chica- 

goskiego pod literami A. Z. 15 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie, blisko kolei górnej. 1804 Divi- 

sion ul., ostatnie piętro. 13 

SZK.ULA 
Potrzeba panien do nauki szycia 
kroju. Praktyki lat 34. 

A. Przekwas 
i 1400 W. Division Street. 

Poszukuję pracy przy szorowaniu. 
— 

Zgłosić się pnr. 1536 W. Cornell ul. 

• 14 

POTRZiEBA mżęczyzn na mleszka- 

nle. 1336 Cleaver ul., lsze front. 

Poszukuję prania do domu' 1546 

Augusta, front, na dole. 

POTRZEBA dziewcząt jia mieszkal- 

nie. 1546 Augusta, front, na dolo. 

po wynajęcia nowy skład, ogrzewa- 
ny, pnr. 3139 S. Morgan ul. Dobre 

położenie na zakład modniarski, — 

skład męskiej galanteryl, towarów 

łókclowych. 5c i 10c artykułów,· albo 
dobre miejsce dla polskiego karawa- 
niarza. Zgłosić sie do Félix J. Wen- 

gierski. 3137 S. Morgan ul. Telefon 

Yards 1127. 13-15-17 

POKOIK do wynajęcia. 1411 Park 

ul., Wlcker Park. 

FRONTOWY pokój do wynajęcia dla 
2ch mężczyzn. 1546 Augusta ul. 

POTRZEBA 2c"n mężczyzn na miesz- 

kanie. 730 Tempie ul., 2gie piętro, 
front. 

I 

Drobne ogłoszenia 
ŁO-70. 

POTRZEBA mężczyzn albo panien na 
mieszkanie. Trzeci dom od Milwaukee 

avenue, 1054 Noble ulica, 3 piętro. 

POTRZEBA mężczyzn lub dziewcząt 
na mieszkanie. 1143 W. Chicago ave- 

nue., 3 piętro front. 

POTRZEBA jednego na mieszkanie. 
1424 Augusta ul. 14 

POTRZEBA człowieka na mieszkanie 

1528 N. Ashland *ve. 

Poszukuję pracy domowej przy pol- 
skiej rodzinie. Adres bwój zorławić 
w adm. Dziennika Chicagcrkicgo. 14 

POTRZEBA 't.ężrzj z;i na mieszka- 

nie. 1114 Milwaukee ave., 3cie pię- 
tro. 

POLSKA agencya potrzebuje 50 

dziewc"* do domowej oboł". Naroż 

nik 22gie julicy i Troy. — Rockwell 
1309. 13 

^. 
c ZA w,nwo 

POTRZEBA dobrych wykończarek 
przy dobrych surdutach, także dzie- 

wcząt do szycia rękawów i 5 dziew- 

cząt do różnej roboty. 1914 N. Fair- 
field ave. 13 

POTRZEBA starszej kobiety .lo Jo- 

mowej roboty. 158 Milwaukee ave. 

13 

POTRZEBA 3ch balwierzy. 1258 W. 

Chicago ave. 13 

POTRZEBA kobiety do bawienia 

dziecka, lekka praca. 1720 W. Di- 

vision ul. 14 

POTRZEBA dobrego balwierza na 

soboty 1 niedziele. 1314 W. 48ma 
ul. 

POTRZEBA spokojnej dziewczyny 
do domowej roboty, przy polskiej fa 

milii. 1557 Milwaukee ave., 4te pię- 
tro 

POTRZEBA dobrego doświadczone- 
go prasownika przy kostumerskich1 
spodniach. 1521 Walton ul. 

POTRZEBA jednego człowieka do 
blacharskiej roboty pomocnika. 1915 
Hervey ul. 

POTRZEBA iklrych cieśli. 1326 
Webster ave. 

POTRZ«EBA mężczyzn w naukę przy 
prasowaniu. 2158 N. Robey ul., róg 
Webster. 

POTRZEBA ręcznych dziewcząt do 

fastrygowania brzegów przy surdu- 

tach. 1350—52 W. Ohio ul. 

POTRZEBA człowieka agenta do 

sprzedawania cygar. 951 N. Ashland 
ave. 

POTRZEBA uczciwego, pilnego czło 

wieka do eprzedaży domów. Stałe 
miejsce i dobre warunki do kompe- 

tentnego agenta. Teofil Stan, 1026 

Milwaukee ave. 

POTRZEBA zaraz dwie dobre doś- 
wiadczone dziewczyny do ogólnej do 
mowej roboty, nowoczesne pomiesz- 
kania. Mała wamilia. Zgłosić Kie I. 

Bloomenthal and F.rost, 1320 Mil- 

waukee ave. 14 

POTRZEBA mężczyzn do nauki kro- 

ju, szycia i prasowania na czysto. —· 

1412 N. Aehland ave., blisko Black- 
hawk 

% 15 

POTRZEPA kobiety lub dziewczyny 
która umie prać i domowa robotę. 

1112 N. Robey ul. ,2gie piętro, od 

tyłu zgłosić się. 14 

POTRZEBA do szysia kantów przy 

surdutach. 1049 N. Ashland ave 

POTRZEBA natychmiast gospodyni 
w średnim wieku na farmę do domo 

wej roboty i pilnowania Scloletniego 
dziecka. Może być z dzieckiem. Musi 

być Polka i rzymsko katoliczką. 
— 

Dobre miejsce dla dobrej osoby. —· 

Adres wadm. Dziennika Chicagoskie 
go. 

POTRZEBA niewiasty do salonu o- 

biady gotować, niech się zgłosi włe- 

czorem. 1300 Elston ąve. 15 

POTRZEBA dobrych maszyniarek 
przy spodniach. 2137 N. Robey ul. 

POTRZEBA pierwszoręcznej przy sur 

dutach. 1232 Cleaver uL 

POTRZEBA POMOCY W PRACOW- 
NI KAMIZELEK 

DOŚWIADCZONYCH DZIEWCZĄT 

DO PODSZEWKI ROBIENIA I 

FA8TRYGAREK Pł/ (CAN- 
VAS8 BASTERS) 

THE ROYAL TAI LORS, 731 S. 

FIFTH AVE. 13 

.POTRZEBA dziewczyny do dzieci, j 
Zgłosić się do groserni. 1131 So. : 

Clinton ul. 13 j 
I 

POTRZEBA doświadczonych dziew-, 

cz$t przy damskich jedwabnych suk-1 
niach. Zgłosić się do Daniels, 1306 | 
Milwaukee ave. 13 

POTRZEBA dziewczyny lub kobiety 

do domowej roboty. 1340 N. Leavitt 

ulica. 14 
j 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- j 
sowania na czysto. 926 Milwaukee 

avet 12-13-15-17-18 j 
POTRZEBA dobrego balwierza na 

stałe. Niedziele wolne 2118 
— 137ma 

ulica. Indiana Harbor, Ind. Leon 

Szlamkowski. , 

POTRZEBA dobrego chłopaka do pie 

karni takiego, który już robił w pie- 
karni. Zgłosić się, 1505 Wabansia 

avenue. 

, —-.«nr 

. BIURA PRACY. 
' 

Najwięksi i Najstarsze Biuro Pracy ! 
Potrze' wielu dziewcząt. do reeturancyi, myca ! 
•tatków $5 do $7 t.vjrodnfowo. Niedziele wolne 

lub z niedziele. Kobiet do klubów od 1 do 2 do 

zbierania statliów. Kucharek do restaurancyi 

i salonów. Dz ewcząt do domowej roboty, do 

hotelów i na wyjazd. Dz ewcz^t dn fabryk. No- 

w. przybyłe utrzymują dobrą stałą pracę, niepo- 
bujeciie czekać możecie iść zaraz jio pracy. Jea 

(firny w interesie 13 lat i dajemy najlepszy prace. 
• 5 Milwaukee Av«. u»d upieką 

POTRZEBA dziewcząt do ogólnej 
domowej roboty. Dobre domy, dobra . 

zapłata. 1118 N. Robey ul., 2gie. I 
• . 12-13-17-18 

' 

Kupno i Sprzedaż. 
« m. u—msm 

2c ZA SŁOWO 

Sprzedaję Domy nu Łat- j 
we Spłaty. ] 

Potrzeb* $200 do $600 gotówki. Wy- < 

mieniam domy duże za małe, za loty j 
lub farmy. Robię pożyczki na pler- ] 
wszy i drupi morgecz. Zabezpieczam < 

od ogi.-ia domy, domowiznę - meble. J 
Automobile zabezpieczam od ognia, < 

wypadkó>v, kollzyi i złodziejów. « 

Teofil Stan ) 
1026 Milwaukee Are., blisko Noble !. J 

Pieniądze* na Realność 
My dMh* *am pożyczkę na druel morjjecr. od 
ISfti do SI0.C00 na wasze Chlcatroekle ulepszone 
propertn po Procent. Możecie spłacać w młe· 
licznrob ratach . Pleniąćzr otrzymacie w »· 
tk>m czasie. Przyjemna usłum 

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

P>k6j 909 - TELEFON MA1W 4845 

3314 SO. HOYNE AVE. Pięcio-poko- 
jowy domek (cottage) $1375. Ścieki 
(sewers) woda, gaz, cementowe cho- 
dniki, asfaltowana ulica MC DON- 

NELL, 3(022 SO. CALIFORNIA 

AVENUE. · 18 

DWU MIESZKANIOWY MURO W A- 
NY, kamienny fundament, 5 i 6 po- 

koi. Marshafield avenue, blisko 35 

ulicy. Cena $3,300. Po warunki 

przyjdźcie do MC DONNELL, 3622 
SO. CALIFORNIA AVE. 18 

DWU MIESZKANIOWY MUROWA- 
NY Hermitage blisko 38-mej ulicy. 

$500 gotówki. Peszta do woli. Cena 

$3000. MC DONNELL, 3622 SO. 
CALIFORNIA AVE. 18 

DWA ob wozy routes) mleka na 

sprzedaż. Sprzedam obie albo osob- 

no. 1206 Chicago ave. 14 

Bargain: Trzy piętrowy murowa 
ny, dom basement i góra, gaz i 

ustępy wewnątrz na Helenowie. 
Potrzeba $2000 wpłaty. 

JOS. RUSZKIEWICZ 
1530 W. Chicago Ave. | 

STATKI domowe na sprzedaż. 929 

Newtoft ul. 15 

NA Maryanowie pierwszorędny skład 
rzeźniezy na sprzedaż. Adres w ad- 

ministracyi Dziennika Chicagoskiego. 
13 

Koń | wóz na sprzedaż $60. — 

1622 Augusta ul. 15 

SALON na srzedaż, duża hala 1 ku- 

chnia do wesel, w polskiej okolicy 
dobre miejsce, z powodu choroby żo- 

ny. 1333 Dickson ul. 14 

Pierwszorzędna plekarnal na sprze- 
daż, dobre miejsce dla Polaka. 1533 

Chicago ave., W. 15 

SALON na srzedaż tanio z powodu 
innego interesu; dwadzieścia lat ist- 

niejący. 1301 Holt ul. 15 

TEATR na sprzedaż w dobrej okolicy 
Muszę srzedać z powodu wyjazdu. — 

Zgłosić sie pomiędzy 8—12 i 4—6. — 

1079 Hermitage ave., lsze piętro. 
18 

SPRZEDAM na Helenowie 3 piętr. 
murowany budynek z wysokim base- 
mentem. 6X4 pokojowe pomieszka- 
nia. gaz. ustępy wewnątrz; w tyle 
budynek 5 pokojowy z kąpielą. Bu- 

dynek w dobrym porządku. Rentu do 
nosi $1080. Cena $9300. Zgłosić się 
do J. Raciborski. 1137 N. AsUiland 

ave. 11-13-15 

MUSI być sprzedana w tym tygod- 
niu z powodu choroby męża groser- 
nia iskałd rzeźniezy; koń i wóz. — 

Cena tylko $500. — 9">5 W. Chica- 

go ave. 11-13 

NA SPRZEDAŻ salon w Irving Par- 
ku z propertamy lub bez, dobry wy- 

robiony interes, tylko blok od ko- 

ścioła. sprzedam tanio z powodu 
choroby w domu. 3801 Christiana 
ave., róg Grace ul. 5-7-8-13-14-15 

$10 miesięcznie. Taniej niż rento- 

wanie. Zgłoszenia listownie do biura 
Dziennika Chicagoskiego, koperty o- 
znaczyć cyframi 68. 

Piękna farma w Michigan, czterdzie- 
ści akrów bardzo urodzajna ziemia, 
doin dwu piętrowy, stajnia, stodoła 

tysiąc drzew owocowych, maliny, 
jagody, winogrona, konie, krowy, ca- 
ły inwentarz. Cena bajeczna. $2600. 
$1,500 wpłacić. Józef Poinczykowski 
1332 Dickson ul. 

NA SPRZEDAŻ realność (property) 
byznesowa. 1527 Dickson ul. 

BALWIERNIA na sprzedaż tanio. — 

2113 Armitage ave. 

NA SPRZEDAiŻ skład cukierków — 

bardao'tflnio. 1445 Cornel 15 

Pojedyncza bryczka na sprzedaż. — 

1325 Holt ul. 14 

RZECZY domowe na sprzedaż z po- 

wodu wyjazdu z miasta. 1851 W. 

Chicago ave.t 3cie piętro. 14 

SKŁAD czyszczenia i farbowania na 

sprzedaż, tanio. 2272 Blue Island 
ave. · 

v ,· 
· 15 

MEBLE na sprzedaż. 1436 N. Pau- 

llna ul. Zgłosić się wieczorem. 15 

GROSERNIĄ ua sprzedaż tanio. — 

1903 W. Ohio ul. 14 

SALON na sprzedaż tanio z powodu 
wyjazdu. 698 N. Sangamon ul., róg 
Huron ul. Telefon Monroe 5852. 15 

NA SPRZEDAŻ grosernia w polskiej 
okolicy. Dobry interes dla dobrych 
ludzi. 1446 Chicago ave. 19 

NA SPRZEDAŻ balwiernia. 535 N. 
Ashland ave. 

NA SPRZEDAŻ koó. 1421 Superior 
ul. 

NA SPRZEDAŻ 7 pokojowy cottage 
z kąpielą, bardzo tanio. 1842 Armi- 
tage ave. 13-15 

DOBRA 80 akrowa farma blisko 

South Haven. dobry dom 7mio po- 

kojowy, stajnia. 1200 owocowych 
drzew rodzących. Wymienię na chi- 

cagoskie properta. 2073 Milwaukee 

ave. 

NA SPRZEDAŻ White drop head nia 
i. tanio. 1911 Cortland ul. 

NA SPRZEDAŻ 2 ,,ice cream" parlo- 
ry w dobrem położeniu. Sprzedam 
tanio. Zgłosić się 1106 liilwaukee 
ave. Zapytać się o pani Kulińską. 

13-15-18-20-22 

Kupno i 5przeda2. 
2c ZA LOWO. 

SALON na sprzedaż, polska okolica. 
1401 Blue Island ave. Telefon Canai 
2639. 14 

NOWE i uieco znoszone krawcowa· 

ne ubrania i palta wartości $40 do 

$50 i wyżej. 8. Gordon. 1415 S. 

Halated ul. Xxz 

CZłERO MIESZKANIOWY Marsh- 

field blisko 36-tej. Wielka taniość 

(Big bargain) za $5500. MC DON· 

NEŁL, 3622 SO. CALIFORNIA AVE- 
NUE. 18 

SALON nawymiane albo sprzedaż. — 

fortepian. Dzierżawa (lease) na 5 

lat. Adreg w adm. Dziennika Chlca- 

gosklego. 1 18 

PIEKARNIA na srzedaż musi być za 

raz sprzedana za jakębędź cenę z po- 
wodu choroby. 1903 — 21sza ul.. 13 

Extra Bargain 
NA SPRZEDAŻ skład cygar tytoniu 
cukierków-, lodów. Sprzedam tanio, 
1755 Grand ave. 15 

Kj&TAU ItAt I . un Sprzeua* w /i 

skiej okolicy z powodu choroby. — 

Adres w adm. Dziennika Chicago- 

sklego. H 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków 

grosernlą, w dobrem miejscu naprze 
ciw parku. Tanio. Zgłosić się 293G 

Popular ulicy. 15 

SKŁAD cukierków na sprzedaż. 734 

Ayere Ct. 14 

SALON na sprzedaż w dobrej okoli- 

cy, pośród różnej narodowości. Mu- 

szę sprzedać zaraz. Przyjdźcie i zba- 

dajcie pnr. 4200 Augusta ul. 13 

NA SPRZEDAŻ meble z 6 pokoi. — 

1239 W. Erie ul., 3cle piętro. 17 

DOBRY koń i wóz na sprzedaż. 1300 

Keith róg Huron. 14 

NA SPRZEDAZ fortepian masywny, 
3 kawałkowy garnitur parlorowy 

— 

meble z jadalni, kuchni, sypialni i 

biblioteki. Kompletne 4 pokojowe po 
mieszkanie. $76. — 1319 N. Rock- 

well ul., blisko Division. 18 

DOBRY skład rzeżniezy na sprzedaż. 
Dobry powód do sprzedaży. 906 N. 

California ave. 15 

BALBIERNIA na sprzedaż. Adres w 
adm. Dziennika Chicagosklefto. 13 

DOM byznesowy na sprzedaż tanio 
z powodu zakładania interesu. Zgło- 
sić się pnr. 1041 W. 34th pl. 13 

SALON narożnikowy na sprzedaż. —- 
Adres wadm. Dziennika Chicago— 
ekiego. 

' 

15 

AUSTRY -WĘGRY 
Mapq tego kraju w ar toi cl 25c wyayłamy 
na żądanie darmo. 

Piet do 

AUSTRO-AMERICAN LINE 
2 Waikiagto· St., New York, . T. 

lub do jej dgeotów. 

DOBRA mleczarnia w polskiej okoli- 
cy na sprzedaż. Adres w administra- 
cyi Dziennika Chicagoskiego. 19 

ROGOWY salon na sprzedaż z licen- 

cy$ i urządzeniem. Zgłosić się Eagle 
Brewing Co., 2608 N. Western ave- 
nue. 

SALON na sprzedaż." 733 N. Leavitt 
ulica, z powodu poprzestania intere- 
su. 15 

GROSERNIA na sprzedaż. Adres w 

administracyi Dziennika Chicagoski 
go. 

WARSZTAT szewiecki na sprzedaż. 
2230 Maplewood ave. 

ROGOWA grosernia na sprzedaż. — 

2500 Augusta ul. 15 

Fifcio paMŻerow* bryczka na sprze- 
daż tanio. 1718 W. Huron ul. 17 

z halą do Wesol zabaw i mityngów 
do sprzedania natychmiast z powo- 
du choroby właściciela w czysto pol- 
skiej okolicy. Interes idzie świetnie. 
Adres w administracyi Dziennika Chi 
cagoskiego. 17 

DOM i dwie loty na sprzedaż. 2443 
N. Centre ave. 14 

POTRZEBA 15 (bench and floor) 
Molderów na wyjazd. Można zarobić 

$3 do $4 dollarów dziennie. 1808 S. 
Ashland ave. 14 

ORGANISTA kawaler, biegły w 

swym fachu, poszukuje posady. Ła- 

skawe oferty złożyć w ))iurze Dzien- 
nika Chicagoskiego. Koperty ozna- 

czyć J. H. 

NA SPRZEDAZ skład cukierków, cy- 
gar, tytoniu i małej grosernl naprze- 
ciwko krawieckiego zakładu. 2311 

Armitage ave. 

STATKI domowe na sprzedaż. 94 8 

Centre ave. 15 

NA SPRZEDAZ 5 pokojowy bunga- 
low; kąpiel, gaz, elektryczne oświe- 
tlenie, iota 60X150. W West Irving 
Parku. Mała gotówkowa wpłata I 

NA SPRZEDAŻ warsztat szewski. — 

Stare wyrobione miejsce. Dobra ko- 
palnia złota. Sprzedaję z powodu wy 

Jazdu. 2437 Augusta ul. 14 

STATKI domowe na sprzedaż z po- 
wdou wyjazdu, moga być razem z 

mieszkaniem, tanio. Dla małej fami- 
lii. 1005 Lincoln ul., front, na dole. 

14 

GROSERNIAl skład delikatesów na 

sprzedaż lub zamianę za małe proper 
ty. Niema książek. 120? W. Erie ul. 

PANI musi sprzedafi piękne nowe 

meble, *150, garnitur za $36 — $40 
dywany $17; stjł i krzesła, pzezlijg 
(couch) kolebacze, lustra; $50 mo- 

siężne łóżko $25. $40 maszyna do 

szycia $6. firanki para $1. — 1214 
biazgów. papierosów. Dobre miejsce 

N. Robey ul., blisko Division. 15 

NA SPRZEDAŻ skład cygar, dro- 

dla Polaka. Zapytać w groserni. —· 

725 Milwaukee ąve. 19 

NA SPRZEDAŻ 1 automobilowy — 

.truck' kryty w dobrej kondycyi; ma 
daszek i dobre twarde gumy. Odpo- 
wiedni dla grosernika, rzeźnika lub 

do innego interesu. Davlin Auto Re- 

pairing Co., 40th i Wellington avee. 

2bloki na południe od Belmont ave. 
13-15 

STATKI DOMOWE na sprzedaż bar- 
dzo tanio z powodu wyjazdu do in- 

nego miasta. 1360 Dean ulica z fron- 

tu na dole. 

Jak Można Zostać 
Obywatelem Stanów Zjednoczonych 

Nowa książeczka dla tych, którzy starają 

się o papiery obywatelskie. 

Podręcznik ten specjal- 
nie dla Dziennika Chica- 

goskiego napisał Szczepan 
L. Kolanowski, założyciel 
szkół obywatelskich w Chi 
cafo. 

Książeczka ta zawiera 

wszystkie pytania przed 
klerkiem, egzaminatorem 
i sędzią — w języku pol- 
skim i angielskim. W Chi* 

cagoskich sądach używają 
tej książeczki prawie wy- 
łącznie. 

Dziełko to nadto zawie- 

ra całą konstytucyę Sta- 

nów Zjednoczonych w 

przekładzie na język pol- 
ski. 

Kto chce zostać obywa- 
telem, ten musi się taką 
książeczką posługiwać. 

Cena 2 S centów. 

Ty·, ktény hwrq pow jiszc »»ią-»cxki « wifkuyck llwciłck dUj«aj specyaby r»b*t 

Na sprzedaż w biurze: 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO 
1457 W. DIVISION UL. CHICA60, ILL. 


