
iiazimisrzowian 
sprali Irlandczycy 

bez litości. 
Ci wart y koutest pomiędzy polskim 

Klubem sw. Kazimiercta z dywizyi po- 

łudniowej a iriandzkim Klubem 

„A uu ci3»tion z dywizji północnej 

rozegrano minionej niedzieli na neu- 

trai.u·m tol'-ku Kollegiuiu św. Ignace- 

mu przy West 12-Łej ulicy, Blue lsland 

ave. i May ulicy. Widzów było nad- 

spodziewanie mało — i dobrze tak, 

jęjy> 7. polskiego punktu widzenia ów 

kor.test zakrawał aa iiasko. 

Zapowiedziano początek gry na go- 

dzinę drugą puuktualnie, lecz rozpo- 

częto dopiero o godz. 2:37, bo musia- 

no wodę z boiska zbterać i piaskiem 

„;nfie!d" posypywać. Na szczęście 

boisko na Ignacowie jest tak malut- 

kie. że pracy było niewiele. 

W pierwszej kolejce Budzbanowski 

zaczął gracko, bo usunył z widowni 

pierwszego i drugiego podbijacza ir- 

landzkiego; trzeci dosrał stan wolny 

ua piłki, czwarty dotarł bezpiecznie 

do * erwszej mety na byka Władka 

Hermana, ale piąty wyma.chał. · Ze 

strony Kazimierzowian szmania Bo- 

lek Herman zajechał bezpiecznie do 

1-go stanu na byk przeciwnika; "Wła- 

dek Herman uderzył w kierunku 3-go 

stanu i Eył ..safe" bo przeciwnik spo- 
dziewał się. iż piłka pójdzie ,.foul , 

na uderzenie Janka Bagińskiego bra- 

cia Hermanowie zajechali do 3-go i 

2-so stanu, i Bolek Herman zdobył 

pierwszy punkt gdy chwytacz „Scrap- 

py" Smith przej^iscił piłkę; mecenas 
Władek H. chciał skraść metę domo-j 
wjj. ale go o milę schwytano; 

Maćko- 

wiak potem wymachał. 
Irlandczycy zaczęli bombardowanie 

w czwartej kolejce: Mulcahy uderzył 

bezpiecznie do średniego pola, Bom 

delikatnie położył „bunt", a Górecki 

upuścił piłkę gdy Flaherty uderzyi 

do Budzbanowskiego: Crooks wtedy 

wymachał, ale „pinch hitter" Harry 

Blckler dostał stan wolny i Mulcahy 

pospacerował do domowej mety; Glea- 

son potem wymachał, ale Quinn i 

Smith dostali wolną transportacyę. 

przez co Born i Flaherty zajechali do 

mety domowej; Brennan wymachał 
na zakończenie kolejki. 

Prawie ta sama historya powtórzy-i 
ła się w piątej kolejce, gdy Irlandczy-I 
cy zdobyli" jeszcze trzy punkta; Mul- 

cahy uderzył na 2 stany; Górecki u- 

puścił brrdzo łatwy ..pop-up" i zaraz 

potem snowii upuścił piłkę rzucona 

mu przez Budzbanowskiego; Crooks 

uderzył silnie do Władka Hermana, 

ten pofuszerował na chwilę i rzucił 

dziko do ch wytacza, wskutek czego 

Mulcahy i Born dotarli bezpiecznie 

do mety domowej: Bickler znowu 

pospacerował a Gleason znowu wy- 

machał: wtedy Quinn dostał stan 

wolny i z- punktem wszedł Flaherty: 

Smith i Brennan z kretesem wyma- 

i hali cćy frszystkie"stany były zajęte. 

a lim ierzo wia nie 
' mieli kilka spo- 

sobność; do zdobycia punktów, ale 

GIcason dobrze, rzucał, koledzy zaś 

pomagali mu dziefnłe, zwłaszcza gdy 

ebezpleczeństwo zagrażała W ko- 

lejce o-tarnidj Budzbańowslri i bra- 

cia Hermanowie wy machali bo w 

zmroku p'łki widzieć nie mogli, a 

Gieas.cn rziwiał-jikby Walter Johnson. 

Pi^ty kontest o szampionat Chica- 

ccskiej Ligi Katolickiej, pomiędzy 

izimierczykami a Irlandczykami, 

odbędzie się w niedzielę, 25-go pa- 

ździernika, na boisku Kollegium św. 

lonacego przy 12-tej ulicy, Biu« ls- 

land ave. i May ulicy. — Początek o 

godzinie 2:00 popołudniu. 
ANNUNCIATION : 

Qu»nn, 2 b. 

Smith, c., 

Brennan» 1, f. 

R. H. P. A. E. 

0 2 1 1 0 

0 0 8 1 0 

0 0 1- 1, o 

«uui^-au jf t. ». v v 

Born, ?. s. 
.. 
2 3.3 3 0 

Flafaerty, lb. 2 0 12 0 ,0 

CrooJrs. c. f. 0 2 1*11 

Breit, Sb. 0 0 0 0 0 

Bickler. 3 b. . . .0 0 0 .0 0 

Gleason. p. . Q· 0 1. 5 

Razem , 7 10 27 12 'l 

KAZIMIERCZYCY: 

R. . P. A. E. 

B. Herman. 1. f. 2 12 0 0 

Wt Herman,, s. s. 1 2 0 2 0 

DaąrłńŁ-ki. c. f. 0 110 0 

Maćkowiak, 1 b. 0 0 9 0 0 

Kazaniecki. c 0 0 14 2 0 

Pijanoweki. 2 b. 0 10 10 

Kwiatkowski, r. f. 0 10 10 

Górecki. 3 b. 0 0 12 2 

Górecki. 3 b. 0 0 1 2 .5 

Budzbanowski ,p. 0 2 0 2 0 

Razem 3 8 27 10 3 

annunciation: 

00 O 3 3 0 0 t O — 7 

AZ IMI RCZ YC Y : 

1 00020000 — 3 

l'derzenla na dwa steny: Mulcahy. 

Tderzenia na cztery «tany: Wl. Her- 

man. Wyraacbanych: przez Gleason'a 

9; przez Budzbanowskiego, 14. Pier- 

wsza meta na piłki; od Gleasoo a 4 

od Budzbaoowskiego. 9. Sędziowie 

? ty: Monroe i O'Connor. Cms gry: 

2:W.: 

Federali sprali 
Majkelsów. 

Wiluś Ryan i Frelich od 
Gumiarzy grali popo- 
łudniu z Majkelsami. 

PORKY HYBERT ZDO- 

BYŁ 5 HYTS: GWIA- 

ZDĄ KONTESTU. 

Przygody Jacka i Jaśka. 

( Napisał JACENTY J. J.) 

j Było to zeszfej nie- 

dzieli się te moje bu- 

iby, dat is Majkelsy 

czepnęli na tych wiel- 

kich gajów od Chica- 

go Fédérale. Greli łuni 

sondej mornin na pla- 

cu przy 83ciej sztrycie 

i Exchange awniu w 

o. 

Było nas dwu: to sa Jasien mni- 

ske, łorganista od Klubu Leona 

XIII ze Stachowa no i jo; a było to 

rychło rano, kiele 8ej godziny kiej 

ześwa się sa w tak daleka drogę wy- 

brali. Jasiek to jak Jasiek, syty kije 

ta po weselu, ale jo nie łoskrobany 

(nie ogolony), głodny kiej nieprzy- 

mierzajac wilk, wybrołem się na tę 

gejmę. A że indziajn prędko jechoł, 

to nas na t? gejmę w sam czas przy- 

wiózł! 

Łorganista to ci bratku fvrst tajm 

był w Sałt Czibago; rozdziawił plapę 

kiejby cuda widzioł. 

Jo ci tu człeku spożerom na sa 

tych Feds. i sam tak do siebie mó- 

wię: aj ges że łuni nas na aiur, jak 

kiej też nas łorżnęli. Naprzykład 

taki Fisk (po naszemu Fifielski), 

toć to chłop kiej smok, jeno z na- 

szymi fulował, a jak zamaszyście pl- 

czował, jeno gwizdało: br-r-r-r-r-r- 

bum!..,. a bo mioł na rękawicy ka- 

orvtorv-klat nrzvszvte. Oho! 

nasz Nig ze żywicę to też potrafi, ej- 

net Nig? 

Nie Wiele placu jo będę marnował 

na ogryzmolenie tej gejmy, boć to 

wszyćkim wiadomo co Fédérais to 

nie Majkelsy, ejnet myster Stelma- 

szek? 

iMaks Fisk Fifielski fulowal z na- 

szymi bojsami jeno pięć yningów, a 

[ potem ze Stachem Ciołkiem swym 

kamratem pojechali sobie oglądać 

takie miejsca pamiętne jak: Kiesz- 

kowo. Kozie Prery, Żabowo, no i wie- 

le, bardzo ciekawe tam rzeczy wi- 

dzieli. 

Z naszej s:ro:iy Nig piciował kiej 

hm najlepiej umiał, jeno te inne 

bojgy bojeli się tych wielgich Fede- 

rałów, boć nuże takiego gaja zrobi- 

liby aułt, nuże by się trochę pognie- 

wał. Ju noł, że was repiutejsin tych 

gajów też zbitowała? hę?... 

Skor uodług yningów był o ile jo 
wjdziołem, taki: 

* FederaU 0 0 3 4 6 —13 

Majkelsy 0 0 0 0 0 — 0 

no· a gdy to się stało, jo mówię do 

ł.organisty: Scj-Dziek, pućma do do- 

mu, bo Majkelsy i. .. tak już i?) 

nie wygrajom! jak się potem dowie- 

!. działem że też nie wygrali. KJnet 

kiep?. . . 

i Byli m potem u Dziana, co to mo 

karczmę w Sak Czihago, ale łun 

sam tam jeno kilka pretzlów mioł na 

barze, więc dalim mu pokój. 

Idziem potem ulicę aż do 91szej 

| sztryty i tu wleźlim na karę no i 

buch do domu, a co blok to mnie Ja- 

! siek cucił, bo jużem z głodu przytnie- 

rał. Dostaliśmy pętem ekspres na 

górnym indziajne no i zajechalim 

rychtyk na godzinę druga. Mojo sta- 

ro zaroz mi nastawiła korn-bifu z 

kapusta i kawał paja z grejpsów dla 

przysmaki, a jo jod tak kiej bym już 

i od roku nic w gębie nie mioł. Jasiek 

zaś sam biedak do domu wędrował, 

oj, nie wiem czy też tara zdrowo się 

! dostał. Hał juł fil Jasiek? Orajt?. .. 

j Popamiętasz ty Majkelsów, ju bet.... 

I Gdy żem też już dosyć naftykał 

tego jadła, to byłem wtedy syty. Po- 

; jechałem zaraz potem na gejmę 
do 

i Kazimierzowian na 12 tej sztrycie ale 
! tum razem sam jeden. Grali już 

czwarty yning a skor był tak: 3—1. 

! fejwer de Annunciation; a to wszy- 

stko pono z Góreckiego wina, co łun 

: tak ślamazarnie grał. 
Byli tam także tacy wielcy ludzie 

jak Henk Chojnacki. Dziek Pojzen, 

Dak Parowski, Dzioł a-pod-stół, ha- 
dukat Wachowski, no i Lek z ewon- 

deli ze swoim małym bubem. 

Co za prześliczny dajmond łuni 

tam maj*. Niczem Polonia park! 
Jedno buda przy budzie, no i płot 

do tego, potem gejta no i mało bud- 

ka. grendstend, no a w środku ich 

dajmcnd. 
Jo ci go żem sobie na pamiątkę 

odrysował. Puknij chłopie na prawo 

to ajtalina w łeb hukniesz.do* rodka 

j 
celować no to jakiej matce do gropy 

j w xup$ bala wpadnie a na lewo to 

E-* sjra! e)jstRaI j| 
WIELKA GEJ MA! 
GuMiaJzE vs. roAjJjeis^ 
W pOioni® Pajjku 

25-Go pAźOzi^rni^a. 

tir dach, no i znów bali brak. Oj, co 

to aa fajny dajraond. Takiego ta na- 

wet na gułs-ajlend nie ma. 

Kyrst tajm jak jo Kazimierzo- 

wian widzioł w gejmie; brakowało 

tam tak zwanego pep; wzyćko grało 

nie tak jak łuni s<* znani ztego. 

Najbardziej cieszyli się XX. Jezuici 

boć łuui za jajonumi stronę trzyma-jj 
li. Ju.i nawet ci jajoni napisali skors 

do angielskich gazet, i ogłosili się 

czempijuaini. Eh, co to za głupi ro- 

zum u tych jajonów. fluul się czem- 

! pijnami ogłaszają! j 
1 Sej, Każmierzoki! weśta się do j 
grepy, a zbitujta tych zielonych na j 
kwaśne jabłko, pokaz 1:1 kto tu czem- I 

pijnami. 

; Nie wiele o wos gryzmol·;, bo Dzioł 

i Apostół o wos mo coś uu powiedze- 

nia, tylko godom, grejcie lepiej i na 

nekst sondej zróbta, że wygracie a 

wtedy będzieta czempijnami, czego 

jo wom wszyćkim życzę. Tyle o Ka- 
i 

, 
< 

Teroz o drugiej gejmie moich Maj 

kelsów. Pyciował ta raza Wiluś Ryan 
i od Gumiarzy a na lewem fyldzie groł 

także Gumiarz Frelich zwany od pa- 

: rady Farmer. 

Sa o tej gejmie nie wiele będę 

; gryzmolić bo mom jeszcze pół becz- 

ki 
' 

apusty do krajania. Popatrzcie 

jeno na baks-skor i się gniewejta co 

więcej o tern nie piszę. Moja kapusta 

jesta teraz fajao, to jak skiszeje to 

wos wszyćkich na sałer krałt zapro- 

szę. 

Gwiazda drugiej gejmy był Porky 

Hybert. Lun dostał hyts; za każ- 

da raza pacnął balę. Zdobył 4 rans. 

Dats all, gut-baj! 

KLI B ŚW. MICHAŁA: 
R A 

Hybert, 2b. 4 5 0 2 0 

Peltou, 3b. « 1 0 2 0 0 

Evans, rf. 1 1 2 1 ' 

Frelich. If. 1 2 0 0 0 

Szustakow»k{, lb. 12 10 0 

Creswell, cf. 12 10 0 

Johnson, ss. 
' 0 10 1 ' 0 

Delajiey,-. . 0 0 12 1 0 

Ryan, p. '1 0 0 0 0 

Razem 10 1124 0 ! 

„WAR1>LE COLTS*4: 

R H A 

Borgwald, 2b. 1 0 6 4 1 

Smith, lf. 1110 0 

I Kearns, ss. 0 0 10 1 

Eberler R., lb. 1 0 8 0 0 

j Anderson, c. 
· 0 1 12 1 0 

Eberle, F., rf. 110 0 1 

Van Reeth, cf. 0 0» 0 0 0 

Draeper, cf. 0 0 10 0 

Kisinl, p. 0 10 3 0 

Razem 4 4 24 9 3 

„Wardle Cots": H 

11001010 — 4 43 

, Klub iw. Michała: 

21002041— 10 11 0 

Uderzenia na dwie mety: Hybert 

3, Shasty 2, Creswell 1. Wyniacha- 

nych: przez Ryan'a 11 przez te- 
: nela 11. Pierwsza meta na piłki: od 

j Ryan'a 2, od Ktenela 3. 

Sędzia gry: Kennedy. 

Skor-kijper: Kaliszewski. 
O O o 

W wielkipi sali Srhnnnhnfpna riziuiui 

wieczorem zabawę taneczny będą 
1 

mieli członkowie klubu „Littau Bow- 
] 

ling Club", którego prezesem jest p. 

Józef Rostenkowski. Klub ten należy 
do ligi „Nirthweet", która stale grywa 
w polskiej kręgielni p. Wrońskiego. 

o O O 

W dzielnicy północno-zachodniej ; 

powstała nowa liga kręglarska i ta ; 
stale graf będzie w kręgielni „Uni- 
versal" na rogu North ave. i Milwau- 

] 

kee avenue. Jest to liga listonoszów , 

z następujących stacyi pocztowych: 
' 

Main, Ceutral, Carpenter, Wicker j 
Park, Garfield Park, Stacya C., Canal 

i Logan Square. Każda stacya będzie 
' 

miała własny klub. W roku minionym 

stacye te grały ze soba ale tylko do* j 

rywczo. W roku bieżącym gry będą j 
się odbywały stale. 

W ŚRÓDMIEŚCIU. ] 
l ; 

*····.*-. « 

..Dziennik Chicagoski" można 

nabyć w następujących miej- \ 
scach : * 1 

Przed składem Boston Store. ! 

Przed aptekę Buck and Rayner. 
Na narożnikach Washington i , 

La Salle ul., Madison i Franklin, 
' 

Dearborn i Randolph, Harrison 

i Wabash i pnr. 164 N. La Salle 

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

żadnych szalbierzy 1 naciągaczy, 

; czyhających na kieszenie łatwowier- 

j nych, nie 
ma DZIENNIK CHICAGO- 

I SK1 na swych szpaltach, bo zawsze 

I pracuje dla. dobrą ludu. Oszukańcze 'i 

„fire sale«,k stanowczo w DZIENNI- 

KU CHICAGOSKI M ogłaszane być 
nie mog*. 

'.· 'V.' -'L : , u 4* 

Wszystkim krewnym i znajo- 

mym donosimy to smutną, wia- 
domość iż najukochańszy męż 
uiój i ojciec nasz 

Ś. 1». 
Al. drze j Nogaj 

członek Tow. św. Wojciecha Fi 

i M. nr. 1 i Tow. św. Anny po 
krótkiej i ciężkiej chorobie, po- 
żegnał się z tym światem, o- 

patrzony św. Sakramentami, d. 

L'Ogo października, 1f»M roku, 

o godzinie 8:15 wieczorem, w Bj 
podeszłym wieku. 

1'ogrzeb odbędzie s! w sobo. I 
tę, dnia 24go października, o Bj 
godzinie ł)4""' rano, z domu ża- Bj 
łoby pnr. 2139 W. 18ty pl.. do 9 
kościoła św. Anny. stamtąd i 
na cmentarz św. Wojciech*. 
Na ten smutny obrzsjdek za- 

praszamy wszystkich krewnych S 
' znajomych, w ciężkim zalu 3j 
pogrążeni : 

Wlkt'»rva żona: Maryanna, 
córka; Tadeusz Mi/eika, zięć; 
wraz z całt? rodzinę. U 

Drobne ogłoszenia 
Nasza Niezrównana Metod* i 

INGIELSKIEGO JEŻYKA 
apewnla polskim Imigrantom dobrą pra· 

i etały postę;> Ainerycc. 

Ceny jak najprzystępniejsze. Ludzie i 

>ez pracy nic nie płacą aż po objęciu 
lobrze płatnej posady. 
Osobom pozamiejscowym udziel; mv 

lauki listownie. 

NARODOWA SZKOŁA 
[152 Milwaukee Ave., róg Haddon 
N»1etar»za. najwiqknia 1 uznana ra najlup·.^ ; 

skotę w Ameryce. Otwarta zimą I lałem. w« ' 

lale i wieczorami. W niedzielą 1 święta od 10 do 
U przed południem. 

"WYŁĄCZNA POLSKA SZKOŁA 
BALWIERSTWA 

Cksperci uo/.%. Przvro;»dj dojemy. Mała zapłat<\ i 
KidcsaS nauki. Czysiv lekki fiush. Osobista j 
truucya. Dzienne wieczorne Wursft. Zapylać siij 

o pana Witkowskiego. 

Weeden's High Class Barber Schoo! 
L558 . Madison ul.. CHIl!A(iO j 

l!CZ SIĘ BALWIERSTWA1 
^HflriHBBKZZZSBflKiBLHUEKSE'SH· 

1 

W kilko tygodniach; Jasna, eaysta 1 hu 

iwa praca; narf^dria dajemy; we doi· I 
rlecrorne klasy: egzamioacya 1 wydaje- 
Dy dyplomy; miejsce dla każdego mq£. 

tsysal; motna aarablad pieniądze pod. 
IBM saukL 

New Methotf Sarber Scliool, 
€12 W. Madison ul., Chicag·. 

Praktyczna Szkoła 
tfoiecie się nauczyć krawieczyzny i 

życia kapeluszy. Lekcye dniom i wie- 

-/orctn. 4104 łioseoe ulica 

. blok na północ od Milwaukee Ave. 
mieszkanie. 

Podwójcie waszą psnsyę! 
śmir/.cic się rysować i kroić inęeką i damską o- 
Iziez. Pr / > :. ru warze zarobią.od g5 do 

- 75 tv«.;d. 

iiowc>. I> · 
. ifjfzyjemna i Taca.-Kr3fkij'.'odilny, 

['en fa<4: «<> U>»ki tlo naiu-z«ni > a-«f. Os ibin·· lek- 

ye dni· Di i \vi<-czorem. Mały w*datek. Mwiiuy pj 
•oleku. Zgłoście » 

MASSER CUTTER 
mfcj 5'X), MttsoiiicrlVniple. 31 

JEDYNA TYLKO 

SZKOŁA JEŻYKA 
ANGIELSKIEGO 
1311 W. CHICAGO AVE. 

| w Której nauczysz eiq po «nsrieekn. 
Wieie juz lnilzi wyucz |·· pr/ oe'atnie 5 

lat. Uczniowie *ą ni ja(i W A HANC VĄ. 
i·/.kola otwarła 1»ZIKN i WIKCZOKKM, LA 

TE.\t i ZIMĄ. 
Proezq titj zgłosić po loformacy·, 

Z szacunkiem, 

Lubomir Skaryszewski, Nsnezjriei. 
1 . 

* 

Sprzedaje na 1915 rok 
kalendarze z kolorowymi obraz- ; 

cami bardzo ciekawe powiastki ! 

;ęna 25c z przesyłką, nadsyłać j 
nożna markami. Potrzeba agentów. 

Marjan Wiśniewski 
410 DIVISION ST., C HIŁAOO JM,. 

VILODY mężczyzna niedawno przyby 

y z kraju poszukuje zajęcia na pol-, 

>kiej lub niemieckiej farmie. Mam 

ikończony trzyletni kurs szkoły rol- 

liczej i kurs weterynaryjny. Listy a- 

iresować adm. Dziennika Chicago- 

jkiego pnr. 25. 
21 

Sowitij nagrodę otrzyma ten 
kto wi- 

iżiał zapas towaru jakibył usunię- 

ty ze składu 4 904 W. 14ta ul. —j 
jrzedtem należący się Balchunas i 

Łukowic, rychło rano 29 września, 

frank J. Rost, 41 S. Fifth ave. 21 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

lne, z wiktem. 1531 Emma ul., na 

lole, w tyle/ 23 

UCHARZ niedawno z kraju poszu-, 

tuje pracy. Adres T. *>orembskj — I 

luL'5 Dickson ul. 21 
1 

)0 wynajęcia 6 pokoi z kąpielą. — i 

L413 Emma ul., '»rzy Milwaukee av. 

- Noble ulicy. 21 

'OTRZEBA dwóch panów na miesz- 

canie, z wiktem lub bez; tylny dom, 

Irugie piętro. 1641 N. Oakley ave., j 
jrzy North ave. 

20-21-24 > 

KRAJU kucharka poszukuje pra- 

:y jakiejkolwiek 824 Nob^s ul., 2gie 

.'gie piętro. , 
21 

Poszukuję roboty 'ako porter do sa- 

ónu albo groserni za małem wynagro 
Ir nlem Listownie Józef Buckows'· 

1736 Diversey boul. 21 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka-- 

lie. 1433 N. Paulina ul. 19-21 

Pokój do wynajęcia frontowy przy I 

tVlcker Park. 1909 Fowler ul. 21-24 

^OTRZEBA człowieka jako wspólni- 
ta do rzeźnictwa. doświadczenie nie- 

)otrzebne. 1341 Julian ul., przy No- 

jle. 
' 

INTELIGENTNA osoba znająca się 
ia gospodarstwie domowem poszu— 

taje zajęcia na plebanii i poza mia- 

Hem. - Adretfować do Dziennika Ch:- 

;agoskiego — P. S. 22 

f'OTRZEBA dwie panny na mieszka- 
aie. 1124 Milwaukee ave., 3cie pię- 
Ł»ti. iront. 

Drobne ogłoszenia 
Jedyna Polaka Amerykarteka 

Szkoła Tańców 
In kor. w Chicago» 111. 

Lokeye Tańców odbywają się stal»» w 

Poniedziałki i ('z wari ki w 

LIBERTY HALI _ 1511 EMMA UL 

Zapisać się można od 7ej wieczorem. 

Piof. Wiad. Malinowski. 

ZAWIADOMIENIE 
Prawdziwa'Wiedeńska S/.lifiernia zo 

stftła ulokowana do robienia interesu 

pnr. 83 WELLS 
UL. 

gdzie wykonywać będzie wklęsłe szli- 

fowanie brzytew, także doskonale o- 

strzenie maszynek do strzykną wło- 

sów. Jedno razowawa próba »»iv.ekona 

was. że będziecie zadowoieui. Mówimy 

piszemy po polsku. 

POTRZEBA panów na mieszkanie. 

1209 Chicago ave., front. 22 

Pokój do wynajęcia. 1071 Milwau- 

kee ave., 2gie piętro, wejście z bo- 

ku. 

POTRZEBA 2cb panów na mieszka- 

nie. 1526 Tell pl , Isze piętro. 

Widocznie. 
6 pokojowe mieszkanie na drugiem 

piętrze wynajmę dla porządnej fa— 

ntilii. 1845 Wilmot ave., przy Lea- 

vitt i Milwaukee. 24 

DO wynajęcia skład i piekarnia. — 

1533 W. Chicago ave. 24 

Pokój frontowy do wynajęcia dla 2 

panów, naprzeciw szkoły. 925 N. 

Ashland ave., 3cie piętro, front. 
21-24 

POTRZEBA panien lub mężczyzn na 
mieszkanie. 2UU3 W. 20ta 

— So- 

bieska. 
' 

21 

POTRZEBA 2ch nanów na mieszka- 

nie. 1365 Bauwans ul. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie w tyle. na dole. 1142 Wood ul. 

POTRZEBA męczyzn na mieszka- 

nie z wiktem lub bez. 3cie piętro 
— 

front. 1331 W. Huron ul. 

POTRZEBA panien na mieszkanie, 

wchód z tyłu. 1123 Ashland ave. 

POTRZEBNA dobra farma za dwa 

murowane dwu piętrowe domy w 

Chicago. ŻUKOWSKI, «08 N. Ash- 

land- ave. 21-22-U4 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 2gie piętro, w tyle. 14Ó4 Ery 

ul. 

MIESZKANIE dla jednej panny z 

wiktem lub bez. 1027 Newton ul.__ 

rrtrvorv 
POTRZEBA agentów do olejnych 

portretów, malowanych z natury. — 

Płacimy pensye i komisowe. 253-5 

Milwaukee ave 22 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty, taka co już służyła. 2054 

Webster ave., w piekarni. 21 

POTRZEBA dziewczynę od 14 do 16 

lat, do lekkiej domowej roboty. 2gie 

piętro. 1018 N. Robey ul. 21 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty, niema dzieci I dobra zapłata. 
1228 W. Chicago ave., w składzie. 

' 

21 

POTRZEBA dobrej doświadczonej 

kelnerki, mówiąca po niemiecku łub 

angielsku. 1650 W. Division ul. 21 

POTRZEBA mężczyzn do nauki kro- 

ju szycia i prasowani na czysto. — 

141Ź NT. Ashland ave , przy Black- 

liawk ulicy. 24 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty. 194 4 W. Division ul. L. Ka- 

płan. 

POTRZEBA kobiety do domowej ro- 

boty. 836 Milwaukee ave. 23 

NATYCHMIAST potrzeba dobrego 
rzeźnika władającego dobrze polskim 
i rngielskim językiem, do Koopera- 
tywy. ,,Kensington Coopérative Sto- 
re". No. 305 . 115 ulica, Ivensing-- 
ton, I1L . 

POTRZEBA starszej niewiasty do 

chorej. 1942 Girard ul. 

Poszukuję gospodynię. 1341 Julian 

ul., przy Noble, 

POTRZEBA praczki. 2 gie piętro. — 
1936 Thomas ul. 

POTRZEBA dziewczyny albo kobie- 

ty do domowej roboty, stała praca, 

dobra zapłata. 2449 Armitage ave. 

POTRZEBA rzeżnika z kraju. 2700 

N. Western ave. 

POTRZEBA maszyniarek przy spod- 
niach pierwszorzędna praca, stała ro- 
bota. dobra 7apłata. 122 S. Clark ul. 

Pokój 28 i 29. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty, stałe miejsce. Zgłosić się 

drugie. piętro, od tyłu. 1112 N. Robey 

'il., przy Division ul. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty z kraju przybyła ma- pier- 
wszeństwo. 726 S. Lincoln ul., blis- 

ko Harison, 3cie piętro, front. 

POTRZEBA prasowników na czysto 

przy surdutach. 3417 Grenshaw ul. 

blisko Homan ave. 22 

POTRZEBA krawców 1 dziewcząt — 

przy surdutach do recznej i maszy- 

nowej roboty. Zgłosić się w czwar- 

tek rano 1350—1352 W. Ohio ul., 

pomiędzy Noble i Ada. 

POTRZEBA s?ewców. 329 Plymouth 

Court, 3cie piętro. 

POTRZEBA doświadczonei »anny do 

szycia sukien. 1035 Mąrshfield ave. 

POTRZEBA dobrego balwierz* na 

wieczory. Blackhawk i Noble. 

POTRZEBA dobrego rzeźnika, musi 

umieć robić kiełbasy. 2301 Grand 

ave. 

POTRZEBA prasownika do szewków 
i pasków przy kostum<>reirjci, spod- 
niach. 12 N. Market ul., 3cie piętro, 

Pokój 309. 

POTRZEBA dziewczvny 16 do 20to 

letniej, nowo przybyłej do lekkiej do 

mowej roboty $3 tygodniowo. 94 6 

Sheridan Road. 
/ 23 

POTRZEBA balwierza. 3737 S. Wood 

ul Touey Tiareckv 

POTRZEBA doświadczonego mężczyz 

ny na maszvnie do prasowania. — 

Musi być dobry prasownik 1 buszel- 

mąn. 6237 Broadway. 

PRACA 
POTRZEBA mężczyzn do uauki pra- 

sowaniu, do wyuczeniu dobry zaro- 

bek. 23'ii Milwaukee ave. 21 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty. S. Fisher, 2157 Evergreen 
ave. 21 

POSZUKUJ starszej niewiasty do 

bawienia dzieci, musi być bez fa- 

milii. 1406 W. Ohio ul. 21 

PTRZEBA dziewcząt do ogólne' do- 

mowej roboty, dobra zapłata dla od- 

powiednich. 1118*N. Robey al. 22 

POTRZEBA kieezeniarek prz." spod- 
niach. 1721 Brigliam ul. Diamond. 

21 

POTRZEBA doświadczonej dziewczy- 
ny do biura pracy. Musi czytać i pi- 
sać po angielsku. 1 15 Wioker Park 
ave. 21 

POTRZEBA kobiety do domowej ro- 

boty. 2028 Crystal ul., J. Levite. 
22 

1 BIURA PRACY. | 
N&jwibt e i Najstarsze Biuro Pracy 
Potrzet a wielu ćilewoząt do résturancyi, mycia 
statków $5 do $7 tygodniowo. Niedziele "woJce 
lub z niedziela. KoMet do klubów od 1 do i do 

! tblerania statków. Kuchwek do reetauranoyi 
: I salonów. Dz ewrząt do domowej roboty, do 
; hotelów 1 na wyjazd. Dz ewrząt dn fabryk. No 
w przybyłe ntrzyu ują dobrę stała pracę, niepo- 

I bujecie czekać możecie iś<5 zaraz do pracy. Je< 
! Ifimy w Interesie 13 at i dajemy najlepszy pracę. 

V75 Milwaukee . util *oUk| 

PORADA i opieka darmo każdej ko- 

i biecie i dziewczynie ktróa pracuje w 

restauracyi lub hotelu długie godzi- 
ny a otrzymuje małą zapłatę 1 biedny 
wikt. Także te dziewczęta lub ko- 

biety które zapłaciły ageneyom pra- 

cy a nie otrzymały takowej lub o- 

irzymały niewłaściwą pracę. Piszcie: 

1917 Dziennik Chicagoski. Także zo- 
baczcie wasze pokwitowanie iż jest 
konieczne. XXX 

POTRZEBA „stalnere" do stolar- 

skiej fabryki. 763 Milwaukee ave. 

24 

POTRZEBA 20 dziewcząt do roboty 
szapowej. $6 do $10 tygodniowo. — 
Dvorak's Agency, 4193 S. Halsted 

ul., u góry nad poczt?. 

POTRZEBA dziewcząt do mycia stat 
ków w restauracyi, nowe miejsce. — 

j Z.głosić się 929 Milwaukee ave., 2 

I piętro, front. 

Kupno i Sprzedaż. 
NA SPRZEDAŻ skład rzeźniczy w 

polskiej okolicy, gotówkowy inte- 

res. Tanio. Adres w adm. Dzienni- 
ka Chicagoskiego. . 23 

NA SPRZEDAŻ malarski interes; — 

koń i wóz; dobry wyrobiony interes. 
| 923 Noble ul. 30 

z hal& do zabaw i wesel do sprzeda- 
nia natychmiast z powodu innego in- 
teresu jest to jeden z najlepszych sa- 
lonów na Wojciechowie. Zgłosić się 
naytchmist. Józef Wiśniewski, 1820 
S. Ashland ave. 

**' 

23 

PIEC kuchenny na sprzedaż tanio.— 
1517 N. Paulinu ul., z tyłu groserni 

22 

Baczność byznesłici! Sprzedam gro- 

sernie i buczernię; koń i wóz tanio, w 
dobrem miejscu; warte $1 200 sprza 
dam za $750, z powodu nieporozu- 
mienia z mężem. — 1829 Chicago 

ave. 21 

NA SPRZEDAŻ statki. 16^ Ohio ul. 
lsze piętro, front. - 21 

DOBRA balblernia do wynajęcia. 
Zgłosić się 1858 W. Huron ul. 

O O 

NA SPRZEDAŻ skład rzeźniczy r 

propertami albo bez. albo Wymienić 
na inne properta. Zgłosić się 2020 

Frankfort ul., pomiędzy 7 a 8 wie- 

czorem. , 24 

BALWIERNIA na sprzedaż bardzo 

tanio, jeżeli w tym tygodniu. Adres 
W dm. Dziennika Olilcagoskiego. 21 

NA SPRZEDAŻ zakład czyszczenia, 
farbowania 1 reperacyi. 850 N. Ro- 
bey ul. 22 

NA SPRZEDAŻ fortepian masywny, 
meble parlorowe z jadalni, kuchni, 
czytelni, sypialni. Kompletnie 4 po- 

kojowe mieszkanie. $75 — 1319 N. 
Rockwell ul. 26 
— 

i NA SPRZEDAZ salon z poworf" za- 

! przestania pracy, dobry dla Polaka, 

j 733 N. Leavitt ul., róg Superior. 22 

j NA SPRZEDAŻ balwiernia. 1533 W. 
i Ohio ul. 21 

' 

NA SPRZEDAŻ balwiern'- tanio z po 

j wodu innego interesu. *1874 N. Ro- 

I bey ul. 21 

' SALON na sprzedaż transfer naroż- 
! nik z liceucyą, gotówka $4200 albo 
I wymienię za properta. B. Jensen, — 

I 1227 LaSalle ave. 21-23-24 

I NA SPRZEDAŻ properta murowane 
l kamienny front. 1615 N. Wood ul 6 

mieszkań, rentu rocznie $1140 Cena 
1 
$10,200. Zgłosić się 3260 LeMoyne 

I lsze piętro. · 24 

FARMY na sprzedaż lub w zamianę 
na miejską posiadłość. 40 akrów — 

! 80 akrów, 120 akrów, 140 akrów, I 

} 160 akrów i 500 akrów, także kuźnia 
Rola do uprawienia tanio: wszystko 

! z inwentarzem lub bez inwentarza. 

Farmy sa w Marinette County. Zgło- 
ście się do Frank Zinda, Beaver, Wis 

21-24 

! Koń na sprzedaż. — 1439 Cleaver 

NA SPRZEDAŻ properta 2 piętrowe. 
| 1827 N. Lincoln ul. 

STATKI kuchenne, piec, meble po- 

kojowe na sprzedaż razem z mieszka 

niem. 1362 Holt ave. 

STATKI z małego mieszkania sprze- 
dam tanio. 1513 Augusta ul. 

NA SPRZEDAŻ dwu krzesłowa bal· 

wiernia. 1337 Augusta ul.. bliskc 
Milwaukee ave. 
MHBMWnilj». _ jOOMlIMBBHBMHMnpVXBiMi 

NA SPRZEDAŻ grosem ła z ważnej 

przyczyny za pół ceny. 4745 S. Mar· 

shfield ave. 21-23 

PARA Koni — puszorki 1 wóz do 

prowizyi » provision wagon) na uprze 
daż. 2027 (Jrenshaw ul. 

·«»' - «Mb. «ri » m—w * mm 

STATKFdomowe na sprzedaż. 15 47 

Tell pl., z powodu wyjazdu — za ta· 

1114 cenę. 22 

Kupno bpr/eaaz» 

XOWE i uleco znoszone kratowa- 
ne ubrania i palta wurtośct S40 Jo 

$50 teraz $5 1 w**4«1 S. G'orJor. — 

, 14lń S Halsted al. XXX 

Gęsie pierze I puch czysty | sanitar- 
ny. Sprzfdajpmy po niskiej cenie.— 
640 W. 141h etr. XXX 

NA SPRZEDAŻ dziesięć koni I kla- 

czy, jedua źrebna. oDbre do Jakiej- 
kolwiek roboty. Ceny przystępnp słu- 
szne. Gwarancja rfana. Kompania 
furmankowa. 2143 S. Spauldirm av 

blisko 22gioj ulicy. X 

Pieniądz·? na Roalno&* 
My ">m poźrezM na driiri mo/nee* 06 
fcOO <1n fin.000 na trasie ChtrasrosUle uOpttOn* 
propert" po procent. "7«>«·< > płnpn<· «r ml» 

, iięoznrch rafrh Pienisz»» omrmaci* * Wr» 
ikmerasle, '» uahiir». 

Louis StiTłi & Company 
5 N. Ł;i Salle Ul. (Tacoma Btfrfrnek) 

P.Hj 909 - TELEFON MAIN 484b 

NADARZA się dobra sposobność do 

nabycia obrej rogowej grosem I 

j buczerni z propertami lub bez. Zgło- 
ście się do adm. Dziennika Chicago- 

j skiego. X 

NA SPRZEDAZ dubeltowy 4 plętro- 
i wy murowany budynek, skład I 

! mieszkanie tanio. 900-902 W. Erie 

I ulica, 21 

NA SPRZEDAŻ grosernia watroścl 

$1000. Oddam za $500. Adres 1207 
W. Erie ul. 24 

NA SPRZEDAŻ dwu piętrowy dre- 

wniany dom po 4 pokoje przy Fran- 
cisco I Warsaw ave. Po informacy· 

zgłosić się pnr. 2914 Warsaw ave. 

I 22 

t Muszę sprzedać piękny $400 maho- 
niowy fortepian. 1214 N. Robey ul. 

I blisko Division. 23 

j NIEWIASTA musi eprzedać piękne 
; nowe meble $150 parlorowv garni— 
'tur $36. — $40 dywan $16. — $U0 

j mosiężne łóżko sprężyna i materac 
' 

$28 Ciężki stół «jo jadalni i sześć 

! krzeseł $30. — $4 . maszyna do szy- 

cia $9. — 1214 N. Robey ul. blisko 
! \1 -.i „i »> 1 
L/l » lOłUł 

, 
TRZY krzesłową eleganck? balwier- 

nię sprzedam tanio. 822 N. Ashland 
' 

ave. t . 
21 

PROPERTA na Dickson, ze skła— 

.dem rzeźniczym; rentu $100. Cena 

$7500. Blachowski and Co., 1154 
i Milwaukee'ave. 21 

j 
DO sprzedania salon w polskiej oko- 

j licy. 1501 Huron ul. 21 

i NA SPRZEDAŻ buczernia, tanio, 

J dobry interes. 1472 Erie ul. 1 
111 —-"-· ' * 

NA sprzedaż snuare fortepian tuk 

; jak nowy, tanio. 1716 W. 21 ul. 22 

FARMA 120 akrów, dużo kartofli, 

I korny, maszyny, zamienię na pro- 

! perty wartości $3000 lub loty. Do- 

płacę gotówkę. Purzycki, 295S N. 

I Avers ave. 21 

j SZEWSKI warsztat elektry zny z 

- maszynami, sprzedam bardzo tanio. 

: 1539 W. 21 ulica. 21 

NA SPRZEDAŻ „bargain" 9 poko- 
jowy ,,cottage". 2336 Berlin ul. — 

$2100. 22 

SALON narożnikowy na sprzedaż z 

i powodu innego interesu. Adres w 

Administ'racyi Dziennika Chjcago- 
skiego. 24 

WARSZTAT szewski na sprzedaż. —· 

2339 Fullerton ave., blisko Western 

ave. 21 

NA SRZEDAŻ salon; w dobrej pol- 
sko - słowiańskiej okolicy. 62 4 N. 

: Ashland ave. 26 

1 
NA SPRZEDAŻ salon, stare wyro- 

bione miejsce, dobra polska i litew- 

ska okolica. 169 W. North ave., róg 
Paulina ul. 21 

TANIO 5 delivery express koni. silno 
— 3 puszorki — 3 express wozy. 

—· 

! 24">7 Chicago ave. 22 

NA SPRZEDAŻ C kawłakowy skórko- 

wy erarnitur, mosiężne łóżko, kanapa, 
wszystko w dobrym porządku, tanio. 

1318 N. Wood ul. bli&ko Milwaukee 

ave., na dole. 21 

NA SRZEDAŻ koń za wolną cenę,— 
dobry koń (klacz) do groserni; moż- 
na sie zcłosić do Józefa Kvorka — 

1501 W. Superii ul., 3cie piętro. 21 
: II··.· 

i NA SPRZFJDAŻ buczernia i groser- 

| nia, stare dobre miejsce — dla waż- 
nej przyczyny musi gyć sprzedane ta- 

! nio. AdreH w adm. Dziennika Chica- 
i goskiego. 21 
mmmmmm m— u l 

j SALON na sprzedaż na Bridgeporcie. 

j 3129 S. Morgan ul. 24 

BARDZO tanio dobra buczernia 1 

| grosernia na sprzeda/.; · musi być 

sprzedana w 3ch dniach, z powodu 
wyjazdu z miasta. Adres w adm. 

| 
Dziennika Chiiagoskiego. 

SALON na sprzedaż albo wspólnika 
z powodu samotności. 1715 W. 18ta 

Ul. 

NA SPRZEDAŻ dwa psy z powodu 

| 
sprzedaży interesu. 16la Elstou av. 

NA SPRZEDAŻ rogowy salon dobre 

miejsce do zrobienia majaku, dru- 

gi uterts jebt przy czy u. epizoda^y. 
1958 Hervey ul. 21 -23 

NA SPRZEDAŻ balwiernia i 4 poko- 
jowe mieszkania. 1535 W. Grand av'. 

24 

NA SPRZEDAŻ mleczarnia z powodu 
choroby. Adres w adm. Dziennika 

Chicagoskiego. 2 4 

NA SPRZEDAŻ parlorowy garnitur 

,1 fortepian. 1747 N. Robey. ul. ^ 

SKRZYPCE dobrze wygrane zmu— 

szony jestem sprzedać za uiski* ce- 

nę. 2014 Cortez ul., 3cie piętro, w 

tyle. ; 

! NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy 4 poko- 

jowy drewniany dom, nową stajn.a i 

kurnik. 2842 Dawson ave. 27 

ZA $500 sprzedam skład modnlar- 
etwa (Millinery Store). Miejsce do- 

brze wyrobione, sprzedaje się rocx- 
1 
nie za $8000. Osoby mające zamiar 

kupić takowy, mogi} się osobiścio 

przekonać o prosperacyi tegoż. Reut 

i tani: skład, towar, pokój, kuchnia 
' $25 na miesiąc. Również sprzęty do- 

mowe na sprzedaż tanio. Adresować 
listewnie do Dziennika OhlcagoKkie- 

j go pod cyframi «18. 21-23-24 

j NA SPRZEDAŻ skład cukierków, cy- 
; gar i drobiazgów, tanio. 17f>Q N. 

} Wood ul. , 23 

i MEBLE na tpreedaż bardzo tanio. 

2gie piętro. 1428 N, Paulina ul. 22 

! 

' 'JfflViV fit"*>> N 


