
Tow. „Sokół Polski" Nr. I. urzą- 

dza ekskursyę letnią do parku Ever- 

green w niedzielę, 30 sierpnia. Dwa 

pociągi kolei Grand Trunk wyru Ma 

ze stacyl przy Polk i Dearborn uli- 

ttach; jeden o godzinie 10tej rano, a 
* 

drugi o lszej popołudniu. Pociągi to 

zatrzymają się przy 4"mej ulicy 1 

Stewart ave . -t&tej i Halsted ulicach, 

49tej ul. i Ashland ave. i 49tej al. 1 

Western ave. Z parku pierwszy po- 

cijji® odejdzie o 7:30, a drugi o 9tej 
wieczorem. 

Na 

Wtorek 

« 
133£ 50 MillVAUKEI AVL 

i blopivce sikolne ubrania 
Z nunlj-cu© *eriu i siwych i brun. 

mieszanek, nwe Norfolk i rosyj- 
skie fasony. pełnego kroju, wiel. 

2Udo 17 lat, warte j jutro 

Sakolne blu/.ki 

2 .lyłłfao I cleni, kolor. prrk;«lu, 
wysoki kołniera. 6 do 16 « g 
lat, 23c t.. jutro .... I OC 

( lilttpir* Knickvrlxx'xeT 
z nimJre«o serża, pełn^ wielkości 
z pflami do paska. 6 A Ar> 
do 17 lat. 75e gat. ..... 

StVolue esapki 
z ety. wrt. pięknych mieszanek, 

ja^ue i eiemne kolory 

50c gatunek .... \ 

/aras pięknych |»raln.vcłł „4-in— 
li.tud·" krawatek, E*-» 
reg. I8c, za uC 

15c 

1S95S 

Siikait· domowe. 
I»irn«.l.le isulhiu. i i>eikal. xuknie 

domowe, eleganckie fasony i de- 

senie, jasne i ciemne kolory. — 

wici S4, i 38. 

wart* . wo wtorek . ...OVC 

l><tiu*kip suknie 
•fo uliat. rzy wfł. i mie- 

wane Novelty mat^rye, dobre fa- 

sony ,res. .50 i 

.MO, we wtorek . . 1.00 

1.00 

!»xienr»cep suknie. 

Pirr«>*or*v<lue okuv, Orepe, 
(i nu'atu i perkalu. agrabne fa 

sony. wlel. 8 tylko, warte 
tio *4. dopóki starcza 

Bluzki. 

f'am^kie białe I4WB i Voile bluz- 

ki. piękny haft. front, bluzkowy 

eiekt, wszystkie wielkości, -J0/-» 
5 75c gatunek >^C 

ERSON SCO 
• & 5 Q. m U *AU KK. AVE. 

Spopłu sprzedaż Silcoinych tnewitóf 

IV. nie ii. i il/lłYiece «kulne trze- 

wiki. z Gunmstal i Patent Colt, 

piót. i Kid wierzchy. trw. skórz. 

podesawy, wlel. SV^ do 

oara . . ··..·· wj 1.00 

CWopiffe i dziew, oxfortly i 2 

rzemyk. ślipry. Guumetal. Patent 
Colt i ceglaste .asort. fasony ! 

wielkości, 1.50 pat.. ftg 
para OO 

Ślipry domowe. 
Daiuskie ·# u lift Ki i ślipry (lonto- 

we. z Vici Kid. dobre skórzane 
podeszwy, gumowe korki, wiele 

fasonów. *70*"· 
par» /yc 

33c ubław. i>K>kne llaiah płótuo, 
we ^ 

jard 

we wtorek, 
...15c 

8.V ubław. ulrknf Poftlin, kwie- 
ciste drenie, jutro f n 
jard 1 

3c ie«lw. Crinkled Seersucker, 

na wtorek, f g _ 
jard .... 

.1 vV 

i.V el^SHKko druków. Foulards, 

specyalnic jutro 
Jard 15c 

'.ituutt jedwab, — 

specjalnie jutro, 
jard 15c 
5<H· jedwabne mie>z. Katine, — 

jard sze 
jard po 
jard szer., jutro ,25c 
50<* *(» d<* ritiM, -» 
spec. jutro jard 

E lVERSON OCO· 
IJ3S ->50 MttMAUKii AVE mk \ 

Basement 
1.21 dużf kotły do prania, — 

drewniane raczki, 

jutro po 

12 kw. nieb emal. kawmki 

biało obite. 50c sat. 

Po ..· 

Crejie serwetki 

z l>fefciu» bortJ», warte 

lOc. 100 za 

lOc z twarftatfo drzewa 
rolki na ręczniki, 
specyalnie 

69c 

15c 

pokost. 

. 4c 
7.V budziki, niklowane, nio*łeż- 

n>'werk· 59c jutro 

„I>łpr>M do wody 
nieb. enial. biało 0blunt* 
19c gatunek, jutro 5c 

if miałki Rimini»3 
Ignacy Przekwas, Ul . Ashland 

ave., którego obito ł zapakowano do 

kozy w piątek nad ranem, zgłosił się 

w sobotę wieczorem do redakcyi 

..Dziennika Chicago8klego,, i udzielił 

szczegółowych objasnie dotyczących 
owej skandalicznej awantury : 

„Było to w piątek, 21-go sierpnia.po 

godzinie pierwszej w nocy. Szedłem 

spokojnie z Józefem Trandiem i Ja- 

nem Klajdą ulica Noble, a gdy docho- 

dziliśmy do ulicy Blackoawk. spo- 

strzegłem na rogu trzech policj an- 

tów. Ajrysz rzekł do Linkowakiego\ 

„Here he comea!" a wtedy policyant 

Unkowski złapał mnie za surdut i * 

gniewem mówił: „So you're the · 

of-a-b that reported u· to the 

Pollsh paper" uderzając mnie pięścią 
w twarz. Po rewolwer wcale nie eię- 

gałemTlecz mówiłem tylko po angiel- 
sku: „What'» the matter wlth you, 

Frank? Let me gol44 Drugi policyant 
— był to ajrysz — trzymał wtedy 

ranie za ramiona, a Linaowskl bru- 

talnie nademną się znęcał. Pijany 

wcale nie byłem, ale mogę powie- 

dzieć. że Linkowski często jest urż- 

nięty. Gdy mnie zawieili na etacyę 

przy Rawson ul, policya nikogo do 

mnie nie dopuściła l rodzinę moją 

wcale nie uwiadomiła o mojem aresz- 

towaniu. O godzinie szóstej rano 

przewieziono mnie na stacyę przy 

Chicago ave., lecz i tam nikogo nie 

chcieli do mnie dopuścić, ale przy- 

szedł do mnie policyant Linkowski 

pod iałszywymi pozorami nakłoni! 

mnie do podpisania jakiegoś papieru, 

który - jak się później dopiero do- 

wiedziałem - ma być „jury wal ver'4. 

Lecz mój adwokat zdoła tę sprawę 

załatwić, więc Unkowski musi sta- 

nąć przed „grand jury". 
„świadkami wypadku byli: Józef 

Trandel. 1332 Julian ul.; Jan Klajda, 

13G1 Noble ul.; Bolesław Szymoniak, 

136* Noble ul. i Mikołaj Wesołowski, 

1361 Noble ulica. 

,.\V poniedziałek (dzisiaj) pójdę 

| aldermanami Szymkowskim i Walko- 

wiakicra do szefa polioyi Gleason'a 1 

' 
do Komisyi Służby Cywilnej . 

a o 

Słowak nazwiskiem Andrzej Kal- 

<U ubliżył w sobotę wieczorem PaQ· 

nie Anastazji Michalak przed Jej 

! mieszkaniem pnr. 1426 Elston ave. 

Dziewciyna porządnie wypoliczkowa- 

ta slo»aka, który dobył scyzoryka 
zadał Michakikównie bolesne rany na 

obydwu ramionach. Dziewczyna ze- 

mdlała. Na miejsce wypadku zjawił 

się*niebawem brat dziewczyny, JSylWfr 
ster Michalak, który sastal Kaidę 

zażądał od niego wytłomaczenia, ale 

Słowak rzu<jjł się również na niego 

scyzorykiem,-.Michalak chwycił Kai- 

dę za rękę 1 z nim sit szamotał: 
wy- 

biesła wtedy zona Kaidy z iluzs 

nożem od chleba i okropnie pokiere- 

srowala Michalaka. Rannego zapro- 

wadzono do kancelaryi dra Daniela 

D Cottey. który Sylwestrowi głowi 

zaszył, a potem zaszył rany siostry 

iego Anastazyi. 

Kaldowie uciekli i znajdują się o- 

becuie na wolnej stopie. Mieszkają 

podobno przy Racine ave., niedaleko 

ulicy Klnzie. Kaida ma być stró2e® 

w garbarni korporacyi ..American 

Hide and Leather Co.**, przy Elston 

avenue. 

Do państwa Teodora i Elżbiety U 

domu Bieschke) Hoffmanów1 

Cleaver ul., zawitał w sobotę bociek 

i jostawi! im w prezencie lad u» có- 

reczkę. Kodzicemi chrzestnymi by«= 

panna Gertruda Bieschke 
i Jan But- 

towski. Matk, i dzieckiem opiekuje 

się dr. Antoni Małachowski. 
O O 

Policyant Franciszek Linkowski, ze 

stacyi przy Rawson ulicy, gonił 
mło- 

kosów wczoraj wieczorem o godz. 

7:30 na ulicy Dickson, blisko Black- 

hawk: przed domem pnr. 1362 Dick- 

son ul., gdzie mieści się skład 
ździsła- 

wy Dobrockiej, stał l-toletni Józef 

Dobrocki, student Kollegium św. Sta- 

nisława Kostki, któremu policyant 

Linkowski kazał odejść. Młodzieniec 

odrzekł, że tu mieszka, a wtedy 
Lin- 

kowej pałką uderzył Dobrockiego 
w 

prawe ramię i w dodatku go aresz- 

tował. Z więzienia uwolnił młodego 

Dobrockiego p. Władysław Barwig, 

sekretarz parafialny ze Stanisławo- 

wa. 

Dziś rano zgłosił się Józef Dobrocki 

do sądu municypalnego przy West 

Chicago ave. i May ul., lecz poli- 

cyant Linkowski się ni? stawił. 

« « 

W szpitalu powiatowym leży Lud- 

wik Zelpbak, 2312 W. 31'9za ul., po- 

igany przez trzech bandytów, 
o o o 

Policya ze stacyi przy Hudgon 
av. 

wydobyła wczoraj z jeziora zwłoki 

nieznajomego mężczyzny, liczącego 

około 40 lat. Przewieziono topielca do 

kostnicy Klanera par. 1424 N. 

Clark ul. 
O O O 

W bieżącym tygodniu odbyć się 

toaja następujące koncerty w par- 

kach na zachodniej stronie miasta: 

Holstein Park — dzisiaj wieczo- 

rem, kapela Pullmana; 

Logan Square, jutro wieczorem, 

kapela Kozaka. 

Eckhart Park, jutro wieczorem, 

kapela wojskowa „Polonia". 

Garfield Park. w irodę wieczorem, 

kapela BramhaU'a. 

Dvorak Park, w czwartek wieczo- 

rom, kapela Kennedy'ego. 

Humboldt Park, w piątek wieczo- 

rem. kapela włoska Vecchione'go. 

HrvisUs Park. w sobot- wieczo- 

R 
m 

Z OSTATNIEJ CHWILI. 

Pod Tsing - Tau. 
TOKIO, 24. s. — Donoszą pisma tutejsze 

że eskadra japońska już rozpoczęła bombardo- 
wać port Tsing Tau w terytoryum niemieckiem 
Kiau · Czau. 

Nancy zdobyte przez Niemców. 
PARYŻ, 24. s—Obiega pogłoska, że Niem 

cy zdobyli już Nancy!.... Byłby to cios ciężki dla 
francuskich wojsk, bo Nancy jest ważnym pun- 
ktem fortyfikowanym i stolicą departamentu 

Inne depesze donoszą, że prawe 200,000 
wynoszące skrzydło armii niemieckiej w Belgii 
dąży na francuską twierdzę Liile. 

Francuzi pobici?... 
BERLIN, 24 s. — Rządowe donie- 

sienie głosi, iż armia niemiecka działają- 
ca od strony Luxemburga pod dowódz- 
cem następcy tronu, pobiła francuskie 
wojska w okolicy Longwy(?) 

·; -/.y 

Druga Bitwa na dryatyku. 
RZYM, 24 s. — Druga bitwa mor- 

ska stoczona została przez eskadrę fran- 

cuską z flotą austryacką . na Morzu 

Adryatyckiem i wielki jeden okręt wo- 

jenny został zatopiony.. 

Balon zniszczony. 
PARYŻ, 24. s, Wielki balon sterowy niemiecki „Zeppelin 

No. VIII." został zniszczony pod Badonviller przez Francuzów. 

Pieniądze dla Belgów. 
LONDYN, 24. s. - Rządy francuski i angielski poro- 

zumiały sin i postanowiły wspólnie udzielić Belgom pożyczko 
w sumie stu milionów na koszta wojny. 

Mobilizacya Włoska. 
RZYM, 24. s. — Dzień 27-go b. m. został 

oznaczony na ogłoszenie powszechnej mobil;- 
zacyi; wojnę z Austryą uważają za nieuniknio- 

ną i pewną. 

Dr R. Tenerowicz, którego kan- 

celarya ieści się przy Sacramento 

ave. ł 22-giej ulicy, na Kazimierzo- 

wie, w sobotę o godzinie 11-tej wie- 

czorem wyjechał do Trenton, N. J. 

aa Sejm Unii Polskiej. Dr. T. zamie- 

rza także zwiedzić Pittsburg.h i New 

Vork. Do Ohicago wrćci około 3go 

Arześnia. 

ZE STANISŁAWOWA. 

— Macierz polska Odział nr. 26 

św. Klary odbędzie posiedzenie w 

poniedziałek, dnia 27-go sierpnia, o 

godzinie 7:30 wieczorem w sali nr. 

3. J. Henke, prezesowa; J. Piotrow- 

ska, sekr. prot. 
— Macierz Polska oddział św. He- 

leny nr. 1 Sty odbędzie posiedzenie 

Krewnym i znajomym donosimy tę nader smutną i bolesną no- 

winę, U najukochańsza matka i babka uaaza 

ś, p. Franciszka Wróblewska 
po ciężkiej i długiej chorobie, przeniosła się do krainy wiecznej 

w 

niedzielę, 0. 23 sierpnia, 1914 r., o godz. 2:30 rano, opatrzona św. 
Sakramentami. 

Pogrzeb śp. Franciszki odbędzie się w środę, dnia 26 go sierpnia 
1914, z domu żałoby pn. 2057 Long ave. blisko Grand nve. 

w Cragin, 
do koicloła dolnego św. Stanisława Kostki, Noble i Ingrahum ul., 
o godz. 9-tej runo a stamtąd na cmentarz éw. Wojciecha. 

Na smutny ten obrządek, zapraszają krewny oh i przyjaciół, w 

głębokim smutku pogrążeni : 

Jan, Antoni, Franciszek, Józet, Szymon i Ignacy, 
pym>wle; Siostra M. Władysława ze Zakonu Sióstr Fran- 
ciszkanek i Anna Karnowska, córki; Marya Murkowska 
sionr·; Franciszek Murkowski szwngie·; Łukasz Karnow- 

ski, *ię<$; Otylia, Katarzyna. Anna, Paulina, Weronika, 
Marcela i Katarzyna, synowe; wnuki wnuczki. 

' < 

dziś wieczorem o godzinie 7:30. — 

Każda członkini powinna być obecna 

bo bardzo ważne sprawy do zała- 

twienia. — Franciszka Marcinkow- 

ska »prez.; Rozalia Bluszzc, eekr. 

prot., 1737 McRenolds ul. 

Drobne ogłoszenia 
Nasza Niezrównana Metoda 

ANGIELSKIEGO JĘZYKA 
eapewnia polskim imigrantom dobrą pra- ; 

cę i stały postęp w Ameryce. 
Ceny jak najprzystępniejsze. Ludzie | 

bez pracy nic nie płacą aż po objęciu 
dobrze płatnej posady. 
Osobom pozamiejscowym udzieli my 

nauki listownie. 

NARODOWA SZKOŁA 
1152 Milwaukee Ave., róg Haddon 
Neiłtaraza. największa 1 uznana za najiepe/ę 

szkołą w Ameryce. Otwarta zim* i latem, we 

dnie i wieczorom!. W niedzielę i święta od 10 do 
12 przed południem. 

IICZ SIE BLWIERSTW 
W kilko tygodniach) Jasna, czysta i la- j 
twa praca; narządzi· dajemyj w· dole 11 
wieczorne klasy: egzaminie?» i wydaje· 
pjy dyplomy; miejsce dl· każdego mąt· 

•żyzni) można ierab!ad pieniądz· pod· 
•im oaaki. 

New Method Barber Scliool, 
€12 W. Madison ul., Chicag·. 

WYŁĄCZNA POLSKA SZKOŁA 
BALWIERSTWA 

Eksperci uozą. Przyrządy dajemy. Mała zapłata 
podczas nauki. Czyst.» !e^Ui fach. Osobista Sn· 
btrukeya. Dzienoe wieczorne kurse. Zapytać, «itj 

o pana Witkowskiego, 

We eden's High Class Barber Schooi 
12» W. Madison ul.. CHICAGO 

Drobne ogłoszenia 
2c ZA Sł.owo 

UMEBLOWANE pokoje tanio. 1557 
Milwaukee ae., dzwoń. 24 

GOSPODYNI posiadająca dobre świ» 
dectwa i znając dobrze kuchnię, po- 
szukuje miejsca na plebanii. Adres 
w Administracyl Dziennika Chicago- 
skleg®, 26 

Poszukuje pracy jako gospodyni na 
plebanii luh u prywatnej familii. — 

Zgłoszenia listownie Bronisława Mu- 
rawska, Ńiles, iii. 24 

Pokój dla epokojnogo mężczyzny lub 
kobiety. 1455 Tell pl., front, ppj-ter. 

24 

DO wynajęcia ofin z poczekalnia· Do- 

bry narożnik Robey i Milwaukee ave. 
Belmont 5583. 26 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka* 
nie. 1670 W. Dhision ul.. 2gie pię- 
tro, front; wejście od Paulina. 24 

Pokój ri» wvnajęc!a. 1670 W. Divi- 

sion ul., we.śjcie z Paulina. 3cie pię- 
tro, w tyle. 

MŁODY inteligentny Polak posiada- 
jący glmnazyum, niedawno pzybyły 
z kraju poszukuje zajęcia. Adres: 

Alex. W. 815 Townsend ul. 27 

POKÓJ do wynajęcia dla mężczyz- 
ny. 1649 Superior ul., front, pierw- 
sze piętro. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie, z wiktem lub bez, tanio. 1609 

As.hland ave., róg North ave., zapy- 
tać w restauracyl. 

POTRZEBA dwie panienki na miesz- 
kanie. 1014 N. Ashland ave., 2gie 
piętro, w tyle. 25 

POTRZEBA panów na mieszkanie — 

826 Paulina ul· 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1112 Hermitage ave., w tyle, na 

dole. 

POTRZEBA 2ch porządnych męż- 
czyzn na mieszkanie u bezdzietneh. 
14 40 N. Wood ul., blisko Milwaukee 
ave.. 2gie piętro, w tyle. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszkal- 

nie u bezdzietneh. 1356 N. Ashland 
3cie piętro, front. 

PDTRZEf^ mężczyzn na mieszka- 

nie. 1128 Cleover ul., 2gie piętro,— 
bl'sko Milwaukee ave. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

cie. 1336 Cleaver ul., lsze piętro, 
— 

iront. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. tanio. Wygodne. 1118 Ashland 

ave. 26 

POTRZEBA panów na mieszkanie u 

bezdzietnych ludzi, po $3.50 na mie- 

siąc. 1513 N. Paulina ul. 25 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1636 W. Huron ul., lsze piętro, 

w tyle. 

praca" 
« ZA «O owo 

DOBRA gospodyni znajdzie stałe 1 ! 

dobre miejsce na plebanii. Zgłaszać . 

Bię listownie do biura Dziennika Ch.1* { 

ragoskiego. Koperty oznaczać litera- ; 

mi L. R. M. 26 

POTRZEBA dziewcząt do roboty — < 

przy spódnicach (ekirts) doświad— , 

czon'ych maszyniarek. 1038—1040 j 

N. Afhland ave., J .C. Christopher « 

and Co., 2gie piętro. 25 1 
( 

POTRZEBA młodej dziewczyny do « 

pomocy w domowej robocie. Musi 1 

nocować w domu. MoMahon, 7215 1 

Euclid ave. 25 

BIURA PRACY. 
Nąjwifkice i Najstar»» Biuro Praey 
Potrzelft wielu dflewcząt do reaturancy], myoa. 
statków $5 do $7 tygodniowo. Niedzielax wolna 

lyb z niedziela. Kobiet do klubów od 1 do > do 

gbierania atatków. Kuohwek do rcataurancyi 

I salonów. Dz ewcMt do domowej roboty, do 
hotelów i na wyjazd. Dz ewcząt dn fabryk. No- 
ir iprzybyłe otrzymują dobrą stała pracę, niepo* 
bufecie czekać możecie iść uraz do pracy. Jes 

Leśmy w interesie 13 lat ! dajemy k&jlepsz^ praca 
>7» MUwaukM *T«· u*(< apteką 

POTRZEBA 9 ludal do lasu. doś- 

wiadczonch przy koniach. $35 mięsie 
L-znie i utrzymanie. 1820 8. Ashland 

ave., blisko 1Sth place. 24 

PGRZEBA 15 ludzi na fariuy — 

$1.75 dziennie; proszę si? zgłosić na 
tychmiast. 1820 jS. Ashland a>e.. bli 
sko 18th pl. 

PRACA. 
Il ZA M.OWO 

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

bek. 2153 Milwaukee ąve. 24 

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

ave. 19-20-22-44.25 
^wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ' 

POTRZEBA doświadczonych dziew-- 
czat do przebierania wełny. 1116 W. 
Van Buren ul. XXX 

POTRZEBA w naukę szycia sukien 
i uczenia kroju. Xawera Więckowska 
1519 W. North ave. 25 

POTRZEBA krawca lub prasownika 
do spółki do zakładu krawieckiego. 
1100 Milwaukee ave, 2 4 

POTRZEBA dziewczyny do sprzeda- 
wania w składzie departamentowym 
Moeller and Co., Róg Lincoln i 

Southport aves. 25 

ORGANISTY potrzeba fachowego i 
trzeźwego. Domorosłym partaczom i 

starokrajskim blagierom nie opłaci 
się zgłaszać. Rev. John Kubacki, — 
2414 W. Grace str., South Bend. 

Ind. XXX 

POTRZEBA jednego unijnego cieśli. 
Zaraz. 330 S. Hoyne ave. 

POTRZEBA krawca do kształtowania 

(shaper) przy surdutach, także pra- 
sownika na szpwk! lub do &aukl. — 

Spitz Bros., and Meyer Co., 1301 

Milwaukee ave.. 3cie piętro. · 

POTRZEBA doświadczonej dziewczy 
ny do biura pracy. 1458 W. Chicago 
ave. 

POTRZEBA doświadczonej kobiety 
do przebierania szmat. 1708 North 

ąyę. 

POTRZEBA kobiety doświadczonej 
do przebierania szmat. 1310 W. Di- 
vision ul. 

POTRZEBA pierwszego operatora do 
wszywania rękawów przy surdutach. 
1 049 N. Ashland ave. 

POTRZEBA starszej niewiasty do 

dzieci. A. Dziegiel, 1256 Dickson ul. 
25 

POTRZEBA sprzedawaczek do skła- 

du obuwia. Spenglers, 1570 Milwau- 
kee ave. 25 

POTRZEBA mocnego chłopaka do 

piekarni. 2515 — (53rd et.) Lorel 
ave. 

POTRZEBA prasownika na czysto — 

przy dobrych surdutach. 154 0 N. Ash 
land ave. 

POTRZEBA kobiety do zabierania 
prania do domu na tuziny, także ilo 

czyszczenia domu. Ainsi mówić po 

angielsku lub niemiecku. 1233 X. 

Oakley boul. 

POTRZEBA chłopca 161etnlego, — 

mówiącego cokolwiek po angielsku; 
do uosyłek do miasta i pomocy w 

pracowni spodni. 1540 X. Wood ul· 
3cle piętro. 

POTRZEBA silnego, młodego męż- 
czyzny na wóz z węglami. Damy wikt 
404 8 Dake ave. 

POTRZEBA robotników wicinowych 
(reed workers). Zgłosić się zaraz. — 
25 S. Clinton ul. 

POTRZEBA dziewczyny do ogólnej 
domowej roboty. Mała familia. 164 9 

W. Division ul. Zalkoff. 25 

POTRZEBA pierwszn^ędnego pol- 
skiego portera, mówiącego po an- 

gielsku, takiego, którv jest zupełnie 
trzeźwy, rzetelny. Musi mieć kaucyę. 
Gotówka $50. — 1758 W. Ohio ul. 

POTRZEBA balwierza zaraz. 1231 j 
Cornell ul. 25 

POTRZEBA rzeźnika do składu rzeź 

niczego. 1536 W. Ohio uL 

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

bek. 2153 Milwaukee ave 29 

POTRZEBA dziewcząt do ręcsnych 
iziurek robienia przy surdutach. — 

1648 Haddon ave., róg Paulina ul, 

Dstatnle piętro. 

POTRZEBA starszej niewiasty do o- 

;6Inej roboty. 2113 Webster ave. 

POTRZEBA polskiego regestrowane- 
ęo aptekarza do roboty — dwa lub 

:rzy dni w tygodniu (relief work). 
relefonujcie South Chicago 1373. 23 

Kupno i Sprzedaż. 
2c ZA S10W° 

NiOWE i ^leco znoszone krawcowa· 

oe ubrania l palta wartości S40 do 

»50 teraz $5 1 wyżej. S. Gordon. — 

415 S. Halsted ul. XXX 

5 POWODU choroby jest na sprze- 
laż grosemla zaraz. $350: w polskie- 
(kollcy. 2138 W. 25ta ul. 24 

'/? piętrowy domek (cottage) tanio 

la sprzedaż, z powodu wyjazdu na 

army.' Cena $1700. Zgłosić się do: 
,637 N. Ridgeway ave. 24 

VA SPRZEDAZ meble 1 statki ku- 

'henne. Powód wyjazd $45. — 653 
Milwaukee ave.t 3 piętro, front. Zgło- 
sić się o godzinie 6:30. 25 

"łic? kuptf llcencyę na "vgarety. — 

Ogłosić się L. G. Skaryszewski. 1311 
1 *··"go ąve. 26 

ALOX i grosernia na sprzedaż, ta- 
lio. Adres w Administracyi Dzlen- 

ilka Chlcagoskiego, 24 

IZECZY domowe na sprzedaż. 1255 
>leaver ul. 25 

«A SPRZEDAŻ grosemla 1 skład cu- 
:ierków. 2018 N. Lincoln ul. 

F arma 80 Akro wa 
!0 akrów pod pługiem, 20 akrów ru 
»ego lasu; wielka nowa stajnia, mu· 

owana, nowy dora i wszystkie bu· 

lynki w doskonałym stanie. Rzeka 
irzepływa przez farmę. Mila drogi 
lo miasta. Ziemia pierwszej klasy. 4 

;rowy, które przynoszą $50 miesię- 
znie za mleko. Ta farma >mu;»ł być 
przedana z powodu niezgody wepól- 
lików. Potrzeba $2500 wpłaty — Po 
nformacye zgłoście sie lub piszcie: 
V. Lewandowski, 1451 Augusta ul., 
Chicago, 111. 25 

1KLAD cukierków drobiazgów J przy 
>orów szkolnych na sprzedaż. 1755 
. Wood ul. 26 

COLEBACZ wartości $3.00 za *1.25. 
1 

036 NT. Winchester ave. t 
· II 

\ SPRZEDAŻ statki domowe. 1643'a 
Ashland ave., w tyle. na dole. l 

Kupno i Sprzeda. 
tMewaru-U 1 Jg."giiLji.ii . m. m 

2c ZA SŁOWO. 

Sprzedaję Domy na Łat- 
we Spłaty. 

Potrzeb» $200 do $500 gotówki. Wy. 
aiieuiam domy duże ira małe, za loty 
lub farmy. Robię pożyczki na pier- 
wszy 1 drugi mor«ecz. Zabezpieczam 
od ogala domy, domowizoę - meble. 
Automobile zabezpieczam od ognia, 
wypadków, kolłzyl i złodziejów, 

Teofil Stan 
1026 Milwaakee Are. blisk· Nob!« «I. 

Pieniądza na Realnoćć 
Vvdaife* wm pożłftzkl na dru»rl morzecx od 

(1o $10.000 wasze ChicapoeUtc ui*p«r»ne 
propert» po proccnt. Motcie spłacać w ml»· 
llo/.Dyeh ratnrh ^ otrzymacie w kr<V 
lk<mozasie. Przyjemna tisłusa. 

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

P.kój 909 - TELEFON MAIN 4845 

HATTERMAN & GLANZ 
Il 10 MILWAUKEE AVE. 

Pożyczają pieniądze na properta. W 

zabezpieczaniu od ognia dadzą Wara 

świetną usługę, gdyż mają bezpośrednie 
stosunki z kompaniami asckuracyjncmi. 

BALB1ERNIA na sprzedaż. Adres w 

adm. Dziennika Chicagoskiego. 
X 

NA SPRZEDAŻ zakład krawiecki ozy 

szczenie i farbowanie. 4.;i Went- 

wortth ave. 24 

NA SPRZEDAŻ dwa plęcio i Jedno 4 

pokojowe mieszkania; murowany 

i om nowoczesny. Wielka taniość 
— 

( Bargain). $6200 tylko $1500 go- 
tówki potrzeba. Albo wymienię za 

próżn? lotę. Muszę sprzedać. 2629 

Milwaukee ave. 2) 

3Kł,AD cukierków, lodów i cygar na 

sprzedaż, z powodu choroby. Dobra 

lokacya, 4 pokoje. 1117 N. Crawford 

ave. 
2 4 

\'A SPRZEDAŻ grosemia z powodu 

wyjazdu na farmy. Stare, dobre 

miejsce. Musi być sprzedane zaraz. 

Adres w Adminietracyi Dziennika 

Chicagoskiego. 
24 

MA SPRZEDAŻ fortepian masywny, 

i kawałkowy garnitur parlorowy 
— 

meble z jadalni, kuchni, sypialni l 

biblioteki. Kompletne 4 pokojo«'« po 

mieszkanie. $75. — 1310 N. Rock- 

well ul., blisko Division. 
25 

S'A SPRZEDAŻ dziesięć koni 
i kla- 

czy. jedna źrebna.Dobre do jakiejkol 
tviek roboty. Ceny przytsępn o słusz- 

ne, Gwarancya dana. 
Kompania fur- 

mankowa. C543 S. SpauldLn? ave. 

Blihko 22glej ulicy. 18 wiz 

NA SPRZEDAZ pies rasy ,.Scotch 

Collie" tanio w dobro ręce. 932 
N. 

Winchester ave. 
24 

VA SPRZEDAŻ $4200 duży pomłesz- 
taniowy budynek 2 po 5 1 po 4 poko 

je. bascnient. gaz i kipiel, z twar- 

jego drzewa wykończenia, blisko 
Di- 

yecey i Avers ave. Tylko $.100 go- 

tówki, reszta $3 
" miesięcznie wła- 

dając pnocent. .JOHN HEIM, 3148 
X. 

\SH LAND AVE. 
2» 

SALON na sprzedaż. Rent $25. —· 

1923 Elston ave. 
2·> 

5KLAD rzeźniczy na sprzedaż. Wszy. 

stkie urządzenia do robienia wyro- 

bów, także koń. wóz ibryczka, tanio. 

\cires w adm. Dziennika Chlcagoekłe 
24-26 

DOBRA groaernia na Trójcowie ta- 

lio na sprzedaż z powodu choroby; z 

moniem i wozem. Adres w adm. Dz. 

Chicagoskiego. 24-26 

S'A SPRZEDAŻ lota i pół. Z ma- 

ym domkiem. Za $8"·0 gotówki. — 

2427 N. 55 ave- Cragln. 25 

VA SPRZEDAŻ taniość ( Bargain). 
Pewni ludzie wyjeżdżaj? z miasta, 

sprzedadzą dwu piętrowy drewniany 
anie. Nowoczesny Zapytać 2718 W. 

i9ta. Cztery bloki od nowej Crane 

abrykl. 

ilUSZĘ) sprzedaż dzisiaj albo jutro 

neble, $175 garnitur parlorowy $30 
$200 parlorowy garnitur $55. Fl- 

anki $1 para. $30 gazowy piec $5. 

?avenport mosiężne łóżkat szeztyg 

!couch) stoły i krzesła. 3311 Fuller- 
on ave. 2 7 

SPRZEDAŻ balwlernia — kąpiel, 
arowe ogrzewania, elektryka. Pol- 

ka okolica. 747 N. LeavjH ul. 

VARSZTAT szewski na sprzedaż. 

)obre położenie. Dobre miejsce dla 

onatego. 1231 W. Huron ul. 25 

iEBLE domowe na sprzedaż i kra- 

wiecki zakład czyszczenia i praco- 

wania. Z powodu choroby. 3355 Sn. 
iorgan ul. 26 

'A SPRZEDAŻ tanio, ładny murowa 

y domek (cottage) kępiel i elek- 

ryczne oświetlenie. Mieszkanie' w 

lezmencle. 1019 N. Francisco a^e. 

fITSZP sprzedaż mój wyrobiony o- 

jg realnociowy zaraz z powodu 
horoby. Warty $500 jeżll wzięty 
araz sprzedam za $200. 34 ,S· 
Vestern ave. Telefon Humboldt 
160. 24-26-23 

)OBRY automobil na sprzedaż. Mo- 
na używa/1 jako „truck" lub pasa- 

erowy. Dobry wierzch. Także dobry 

rrtepian na sprzedaż tanio. 11^1 

!orni»ll ul. 26 

!A SPRZP^DAŻ skład cukierków 

liędzy czterema szkołami. 1702 Wa 

ansia ave. 2· 

>OBRY Piec kuchenny na sprzedaż 
anio. 1316 Crittenden ul., u góry. 

'ARMA 60 akrowa na sprzedaż al· 
0 wymianę. Dom, utajnia, zbiory, 

(rand Haven, Mloh. R. 1, Box <*6. 

ALON na sprzedaż. — 1301 W. 

[rand av«. 28 

SPRZEDAŻ warsztat szewski. — 

•tare, wyrobione miejsce. 2437 Au 

usta ul. 25 

>OMOWE sprzęty na sprzedaż tanio. 
431 W. Erie ul., 2gie piętro, w ty· 
9. Zgłosić się wieczorem. 

SPRZEDAŻ dobra szafka do ksi« 
ek, tanio. 1718 Dickson ul. 

1 A SPRZEDAŻ dubeltowa bryczka 
anio. 1718 Huron ul. 29 

SPRZEDAŻ 2 pomieszkaniowy Ir 

ing Park blisko School i Center. —· 

>obra transportucya. 30 stopowa - 

, tylko $200 wpłaty. reszta jak 

ent. L. J. ; Wbite, 4752 N. Krlzle 

ve.. otwarfe w niedzielę. Telefon 

rviag 14 35. « 


