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WŁ Cyganiewicz szam- 
pionem Południowej 

Ameryki. 
0<ł p. L. Kowalskiego, dawniejsze- 

go manażera Władka* Cygyniewlcza, 

otrzymaliśmy list następujący: 

„Wiedząc, jakg. synrpatyy cieszy się 

Władysław Zbyszko-Cyganiewicz w 

Polonii chicagoskiej, pośpieszam do- 

nieść, iż otrzymałem dzisiaj telegra- 

ficzny wiadomość, że Władysław Zby- 

szko-Cyganiewicz. który brał 

udział w turnieju -wszechświatowym 

w Buenos Aires w Argentynie, otrzy- 

mał tam pierwszą nagrodę, tytułem 

„8ZAMPIONA". Obecnie zaś jest w 

drodze do Stanów Zj&dnocxonych. 
„Szanowna Redakcja raczy umieścić 

powyżsi# wzmiankę w swem poczy- 

tnem piśmie. Kreślę się 

Z wysokiem poważaniem 
L KowaTski". 

O O o 

O Gumiarzach i 

Majkelsach. 
Vell, chłopoki, jutro popołudniu « 

godzinie 2-ej zacznie się ta wielka gej- 

Uia GUMIARZY Z MICHALOWIA- 

JNAMI. 
Gumiarze s:j tak pewni siebia jak 

nigdy przedtem, no a Majkelsy też ga- 

•ttają że zwycięstwo po ich stronie jest 

pewae. Jeżeltó cekawy kto lepszy, 

przyjdź na tą gejmę do Polonia par· 

ku przy Elston * Blackbawk jutro. 

Sej. Antku z Noble stryty! Jeżeli 

ta koślawa kaczka jeszcze oddycha, 

to ją bratku na jutrzejszy gejmę przy- 

prowadź albo lepiej przynieś, bo co 

to za gejma bez meskota.«ee 
- 

Będzie to ostatnia gejma tego se- 

eonu, a więc wszyscy przyjść powin- 

ni. bo jak to mówi$: czem większa 

kompania, tern weselsza. 

Sej bojsy! kto dostanie w skórę? 

Gumiarze czy Majkelsy?.'... 
Wstęp na jutrzejszą gejmę będzie 

25c (całego kwodra) to jest o 10c 

więcęj jak zwyczajnie żeśta płacili. 

Vell, bojsy na gutbaj warci 10c wię- 

cej, ejnet? 

Dużo półgłówków godo., eo to Maj- 

kelsów poźra Gumiarze: ej, nie tacy 

na Majkelsów ząbki ostrzyli, a Maj- 

kelsy jak piera tak pierą.... 

Gadają co Jacek jest łań-sajded; 

ell czekajcie do poniedziałku a zo- 

baczycie 

DO RUTEREK I RUTERÓW 

MICHAŁOWI AN! 
i 

* * 

Sej tam chłopoki i panienki! Jeno 

mi nie zapomnijta się stawić na ju- 

trzejszą gejmę do Polonia parku i to 

M Krewnym i znajomym donosi-1 
M my tę smutn* wiadomość iż I 
I najukochańszy ojciec nasz 

P. JÓZEF KUHR, 
po długiej i ciężkiej chorobie, 

pożegnał się z tym światem, o- 

patrzony éw. Sakramentami, d. 

22go października. 191* roku, 

0 godzinie 10:30 wieczorem, w 

podeszłym wieku. 

Pogrzeb odbędzie ślę w po- 

niedziałek, dnia 26go paździer- 
nika. o godzinie lOtej rano, z 

domu żałoby p. nr. 3255 N. 

Ridgeway ave., do kościoła św. 

Wacława, a stamtąd na cmen- 
tarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
1 znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Franciszek. Jan, Bernard 1, 

Edward, synowie; Maryanna. 
Rozalia, Anna i Elżbieta, córki; 
Marta, synowa; Albert 1 Ed- 

mund. wnuki; Irena, wnuczka; 
Franciszek, August i Antoni, 

bracia; Józefa, Julianna i Ma· 

ryanna, bratowe. 

Spodobało eię Najwyższemu Bo- 

ta powołać do Siebie najuko- 
cnanszego męża i ojca naszego 

ś. p. '·. 

Michała Murawskie «o 

przez nieszczęśliwy -wypadek 
pożegna! się z tym światem», w 

podeszłym wieku, opatrzony św. 
Sakraanentami. dnia 23go paź- 
dziernika o godzinie 1:20 rano. 

Pogrzeb odbędzie się w po- 

niedziałek. o godzinie lOtej rano 
z domu żałoby pnr. 29·7 · . 

SpringfieJcf av*., do kościoła św. 
Jaeka. a stamtąd na cmetatarz 

Zmartwychwstania Pańskiego. 

W ciężkim żalu pogrążeni: 

Anna Murawska, tona,; Józef, 
Antoni, Leon, Roman, Zygmunt 
t Aleunder, ctziecl; Mania i 

Joanna Wawroecy, szwa^er i 

•zwagierka, wraz z.cał* rodal- 

;·. 
i, * ·. 

I Jeszcze jedna walka 

Kazimierzowian. 

Ostatnia, jeśli Polacy zwyciężą 
Porażka Kadmlenowiui, zadana 

im aeeztoj niedzieli prze klub „An- 

nonciation", przedłużyła walkę o 

szampionat ligi katolcikiej. 

Jutro popołudniu odbędzie się 

ciąg dalszy tej walki 1 jeśli Polacy 

odniosą zwy cięstwo, to dłużej z klu- 

bem Annundation grać nie będą. 
Polacy przegrali tylko raz, a zwy- 

ciężyli dwa razy. Przeciwnicy po ze· 

szio-niedzielnem zwycięstwie znacz- 

nie się podnieśli na duchu i mają na- 

dzieję, że i jutro postąpią podobnie 

jak w zeszłą niedzielę. 
Gra się odbędzie jutro popołudniu 

na boisku przy Kollegium Św. Igna- 

cego na 13-tej i Blue Island avenue. 

Kontest rozpocznie się punktualnie 
o godzinie 2-giej. 

Dla polskiego klubu Kazimierzo- 

wian rzucać będzie Budzbańowski. 

Chwytaczem będzie Kazaniecki. 

Przeciwnicy będą mieli Gleason'a i 
' Smith'a. 

-, 

; wszyscy co żyją! Majkełsy was tam 

i będą potrzebowali. 
DO RUTEREK I RUTERÓW' 

GU^IARZY! 
Warn zaś nie wiele gryzmolę, bc 

macie bliżej. Tyle tylko, nie zapomnij 
cle się jutro stawić i to wszyscy. 

Dzian Stelmaszek, wielki helpei 

Majkełsów, będzie mioł jutro skor po- 

dług yningów na lusterku za barą. A 

więc kto w Sałt Czihago nie moż« 

sam gejmy widzieć, to niech idzie dc 

Dziana, a on Wam tam gejmę na lu 

sterku pokaże. 
Majkełsy mają jedną ruterkę: na 

zwisko Jej: Scbreider, no ale 1 Gu· 

miarze też mają liderkę blondynkę, cc 

to jej Dziedziak na nazwisko. 

VelL dats all o tej całej gejmie. Wlę 

cej zobaczycie Jutro! 

A więc raz jeszcze. Gejma w Polo 

nia parku, 2ó-go października pomię- 

dzy Gumiarzami i Majkelsami. Po- 

czątek gejiny o godz. 2-ej eiarp! 
Do widzenia na gejmie! 

O O O 
Jutro popołudniu przy Milwauke< 

i Diversey aves. odbędzie się za 

cięta walka klubu Mathiesens z klu 

bem White Giants. który zdobył szam 

pionat ligi miejskiej. Dla tego osta 

tniego klubu będzie rzucał Reggj 

Richter, a dla Mathiesens George 

Stellars, najmniejszy rzu-cacz w Chi 

oago. 

o o o 

Klub Italian Progressive protestuj* 
teraz przeciw ostatniej walce stoczo 

nej z klubem Romeo Billiards o pu 

har Litzingera. Włosi utrzymują, ii 

takie gry powinny się odbywać rych- 

lej, a nie kiedy już noc zapada i kie 

dy gry należycie skończyć nie można 

I 5 

Ruch v Towarzystwach. 
lv. * 

ZE STANISŁAWOWA. 

— Tow. Muzycrno-Lłterackie im. 

Leona XIII! — Wszystkie członkini* 

i wrzyscy członkowie majij. się zebra< 

jutro wieczorem o godzinie 8:00 d< 

hali zwykłych posiedzeń sk$d wyru 

szymy „in corpore" na bal Chóru koś 

cioła górnego. Każdy i każda członki 

ni powinna być obecna. — Bernart 

Szczuka, prez.; Józef G. Mucha, se kr 

— Macierz oPłSka Oddział nr. 26 

św. Klary odbędzie posiedzenie w 

poniedziałek nla 26go października 
0 godz. 7:30 wieczorem w sali nr. 

3. Obecność każdej członkini porzą- 

dana ponieważ aą. ważne sprawy do 

załatwienia. J. Henke, prezska; J 

Piotrowska sekr. prot. 

— Tow. P. R. K. Starców p. o. 

Matki Boskiej Częstochowskiej bę· 

Matki Boskiej Częstochowskiej od- 

będzie swoje miesięczne posiedzenie 

w niedzielę, po neszporach, dnia 2E 

paźdzernika, 1914. w hall zwykłych 

posiedzeń, na które się zaprasza 

wzsystkich członków, do zapłacenia 

Jest tylko miesięczny podatek, wu 

ktoby sobie życzył do te»o towarzy- 

stwa przystąpić niechaj się zgłoś: 

j wcześniej do sekretarza protokóło· 
! wego. A. Winiecki, prezes: Pioti 

Łuka, sekr. prot. 
— Stowarzyszenie Właściciel 

| Realności czyli Norfh West Side 
Taj 

i Payer» Association odbędzie swoj< 

I miesizcęne posiedzenie w niedzielę 

dnia 25go paźdzernika, o godz. 2e. 

po połndnu, w hali Macierzy Pol- 

skiej, p. nr. 1457 Division ul. Każdj 

1 członek powinien być obecny na tent 

; posiedzeniu gdyż będą ważne aprawj 

j do załatwienia. E. Baranowski 

prezes; M. Wardziński, sekr. prot. 

2 KANTOWA. 
— Tow. Bratniej Pomocy Młodz 

św. Czesława ma się zebrać jutro t 

j. w niedzielę o godz. 4tej po połud 

niu w hali posiedzeń, sky-d wyru 

szy in corpore na bal Tow. Poleli 

św. Klary nr. 744 Zjednoczenia, d< 

hali ob. Jana Soboty. J. Smoczyński 

prezes; fc. Pitera, aełr. 

— Delegaci wszystkich Tow. · Z. 

P. R. . tejże parafii mają bar- 

dzo ważne posiedzenie we wtorek, 

dnia 27go -października, o godzinie 

7:30 wieczorem w hall posiedzeń.— 

Wezyscy.mają być obecni. 

2 JADWIGOW. 
— Tow. św. Wojciecha B. i M. 

będtie miało miesięczne posiedze- 

nie w niedzielę, dnia 25go paździer- 

nika, o godzne 2ej po południu w 

hall zwykłych posiedzeń. Obecność 

wszystkich porządana bo sa ważne 

i eprawy do załatwienia. Julian Gor- 

I don prezes, J. F. Zieliński, sekr. 

j fto. 
«— Tow. św. Antoniego, grupa 138 

j Stow. Pol. w Am. odbędzie swoje 

tnsy kwartalne posiedzenie, 2 6 go 

października w bali poeiedzeń, o 

godzinien 2ej popołudniu. Kadv 

członek ma być na tem posiedzeniu 

! ponieważ są. bardzo ważne sprawy do 
załatwienia. A. Zieliński, prezes; J. 

Macielgg, sekr. prot. 
STANISŁAWOWO 

Z JACKOWA. 
— Maciere Polska oddział św. 

Teresy ma poeiedzenei w poniedzia- 
łek wieczorem o godzinie 8mej w 

hali zwykłych posiedzeń. Każda po- 

winna być obecna. Jul. Kryza, prez. 

Agnieszka Schaefer. sekr. prot., — 

3430 Schubert ave. 

Z HELENOWA. 

— Dwór św. Piotra nr. 927 Z. NT. 

K. L. w par. św. Heleny wystąpi in 

corpore na bazar, który się odbywa 

w parafii, w niedzielę 25go paździer- 
nika. Uprasza się ażeby wszystkie 
członkinie się zebrały jak najlicz- 

niej do hali posiedzeń, o godzinie 7 

wieczorem. — E. Tadelska, Nadleś. 

K. Wirkus, sekr. prot. 

Drobne ogłoszenia 
ORGANISTA — nauczyciel młody żo 
naty posiadający szkoły organistow- 
skie rof. Singerbergera w St. Fran- 
cis, Wis. poszukuje posady. Oferty: 
Wiel. ks. Proboszczy proszę nadsyłać 
pod adresem W. B. Bochiński, 305 
Harral ave., Bridgeport, Conn. 

* 24 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- 
sowania po wyuczeniu dobry zarobek 
2153 Milwaukee ave, 28 

•MIESZKANIE 6 pokoje ogrzewane 
parę, do wynajęcia. 2 £16 Rice ul., 
blisko Oakley boul. 24 

Szkoła języka nasielskiego Jóźwika 
1551 W. Division ul., blisko Ashland 
ave., jest najtańsza i najlepsza szko- 
łą. Lekcyę w dzień i wieczorem. 24 

DO wynajęcia 6 pokojowe nowocze- 
sne mieszkanie $16. Zgłosić się w 

składzie. 645 N. Western ave. 24 

DO wynajęcia 5 pokojowe mieszka- 
nie 1478 Milwaukee ave. $14 Sześć 
pokojowe mieszkanie nowoczesne —- 

1850 Milwaukee ave. $16. Zgłosić się 
Ćhas. Steinbrecher, 1862 Milwaukee 
ave. 24 

I JAN Naskrent, ktoby fcyczył sobie 

$2000 — niech sl ęzgłosi do mnie. 

1827 Washtenaw ave^ 24 

POTRZEBA 2c'h mężczyzn na miesz 
kanie. 1413 Chicago ave.. 2gie pię- 
tro. 24 

PAUL Wiatr poszukuje brata Józefa 
Wiatr, albo stryjecznych braci .Tfze- 
fa 1 Ludwika Wijas. 1228 Dickson 

ul. 24 

j,WIDNE 4 pokojowe mieszkanie dla 
małej familii. $9.50. — 1159 W. E- 
rie ulica, agent w barwiernl. 

17 20 22 24 27 29 

ZA WIADOMIENIE 
Prawdziwa Wiedeńska Szlifiernia zo 

I itała ulokowana do robienia interesu 
pnr. 638 WEHJLS UL. 

gdzie wykonywać będr.ie wklęsłe szli- 

fowanie brzytew, także doskonałe o- 

#trżenie maszynek do strzyżenia wło- 

sów. Jedno razowawa próba priekona 
w aa, że będziecie zadowoleni. Mówimy 
piszem} po polsku. 

Jedyn· Polaka Amerykańska 

1 Szkoła Tańców 
Jnkor. w Chicago, III. 

, Łekc/e Tańców odbywają się etale w 

Poniedziałki i Czwartki w 
LIBERTY HALI _ 1511 EMMA UL. 

Zapisać się można od 7ej wieczorem. 

Prof. Wlad. Malinowski. 

SZKOŁA KROJU 
I SZYCIA 

Podług najnowszej mody, kroju można 

się wyuczyć w dwóch tygodniach 
kompletnie. 

CENA PRZYSTĘPNA 

Lekcie odbywają się * dzień 1 wieczór. 

1363 N. flSHLftND AVENUE 
| r6g BlftCkbawk. icie piątro, nad apteką 

I POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

! nie. 1003 Milwaukee ave. górne pię- 

| tro, front. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie» Pokój frontowy, osobne wejście. 
1531 Milwaukee ave. 2gie pif tro, od 

tyłu. 

' POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie lub młode małżeństwo. 1112 

Asbland ave. z tyłu. 

POTRZEBA mężczyzn na mieezka- 
' 

nie. 463 Milwaukee ave. 26 

POTRZEBA inteligentnych mężczyzn 
na mieszkanie, z wiktem, para o- 

grzewane, kąpiel w domu. 826 N. 

, Paulina ul., pierwsze piętro. 

; POTRZEBA mężzcyzn na mieszka- 

nie z wiktem lub bez. 941 Noble ul. 

, 
3 piętro. 

POTRZEBA pana ńa mieszkanie u 

t bezdzietnych. 811 Hermitage ave.. 

. j przy Chicago ave. 

, 

' BEZDZIETNI przyjmą na mieszka- 
! 
ew młode małżeństwo. 1206 Erie ul. 

! Passer. N 

POTRZEba jednego lub dwóch pa- 
i 'nów na mieszkanie. 7 N.. rierrni- 

j tage ave., pierwsze piętro. 

PRZYJMĘ jedną albo dwie panny 

na mieszkanie. 1040 N. Lincoln Ul., 
; 2gie piętro. 

'1 PRZYJMIEMY na mieszkanie star- 

szą niewiastę baz wiktu. 1427 Emma 

u 
· 

, 

k.. ·' 

Drobne ogłoszenia 
Nasra Niezrównana Metoda 

ANGIELSKIEGO JĘZYKA 
upewni· polskim Imigrantom dobrą pra- 
cę ł stały poetę vr Ameryce. 
Ceny jak najprzystępnlejsze. Ladzie 

bez pracy ptc nie płacą aft po objęciu 
dobrze płatne] posady. 
Osobom potamlejscowym udzieli my 

nauki listownie. 
' 

NARODOWA SZKOŁA 
1152 Milwaukee Ave.f róg Haddon 
Najatarasa, najwląkesa i uxnana m najlepa«q 

sskołą w Am«ryo*. Otwarta |ltną t latam, w« 
dale 1 wUc*or .mi. W aleditoą 1 świąt* od 10 do 
U pread południem. 

WYŁĄCZNA POLSKA SZKOLĄ 
BALWIERSTWA 

Eksperci uozą. Przyrządy dajemy. Mała xaptat» 
txjdccas nauki. Czyaifieukl facb. Osobista i*· 
«trakcja. Dzienne wleoioroe kuraa. Zapytać alę 

o pana Wltkowakleiro. 

Weeden's High CIbm Barber School 
ISiftS W. Madison u CHICAGO 

OCZ SIE 3LW1ERSTWA 
W kilko tygodniach! Jasna, esysta 1 hu 
twa praca; narzędzia dajemyi w· d&· I 
wieczorne klasy: egsaminacya I wydaje- 
By dyplomy; mlejao· dla każdego mąi- 
esyralf motna sarablad płeniądui pod. 
km nauki 

New Method Barber Sctiool, 
€12 W. Madison «L, Chicag*. 

Praktyczna Szkoła 
Motecie się nauczyć krawteczyzny i 

szycia kapeluszy. Lekeye dniem i wie- 
czorem. 4104 Roscoe ulica 

1 blok na północ od Milwaukee Ave. 
mieszkanie. 

Podwójcie waszą pensyę! 
Nauczcie eią ryHOwać i kroić mąską i damską o- 
łlzi^at. Przykra arze zarobią od Sio do i75tyeod. 
niowo. Dobru i przyjemna iiract.Lrtkietrodzinv, 
Ten fach jest lekki'do naiczeotf H Oaoblst« lek- 

cye dniem i wieczorem. Mały wydatek. Mówimy po 
polaku. Zgłoście e;Q 

MASTER CUTTER 
pokój 5 J0, Masonie Tempie. 31 

JEDYNA TYLKO 

SZKOŁA JEŻYKA 
ANGIELSKIEGO 
1311 W. CHICAGO AVE. 

· 

w Której tli : czy z sit; po an giele ku. 
Wie e juZ ludżi wynezrłem pr/er. ostatnie S 
lat. Uczniowie są moją u WAR \NC1TĄ. 
>zkoła otwarta DZIEŃ i WIECZOREM, LA 

TB» i ZIMĄ. 
Proszą oiq rglosić po iuiorinacye, 

Z szacunkiem, 

Lubomir Skaryszewski, Nauczyciel. 

Sprzedaje na 1915 rok 

Kalendarze z kolorowymi obraz- 
kami bardzo ciekawe powiastki 
cena 25c z przesyłką, nadsyłać 
można markami. Potrzeba agentów. 

Marian Wiśniewski 
UIO DIVISION ST.. t lllOAGOILL. 

Widocznie. 
6 pokojowe mieszkanie na drugiem 

piętrze wynajmę dla porządnej 
fa- 

milii. 1845 Wilmot ave., przy Lea- 

vitt 1 Milwaukee.» 24 

SZKOLĄ 
damskiego kroju i szycia sukien. _ 

Lekcyi udzielam dniein i wieczorem. 

M. K. Piasecka 
1064 W. Chicago Avenue 

nanrzeciw Milwaukee Avenue 

POTRZEBA mężczyzn i dziewcząt na 

mieszkanie, tanio. 1045 Huron uJ., 2 

piętro, tyle. 
26 

! POTRZEBA dziewcząt na mieszka- 

nie. 1114 N. Paulina ul., przy Divi- 

sion uU 

l POTRZEBA dziewczyny 
na mieszka- 

nie, z frontu. 1509 Tell pl. 

POTRZEBA dwóch mężczyzn 
na raie 

szkanie. Pokój frontowy. 1078 Mil- 

waukee ąve. 

POTRZEBA ludzi na mfeszkanie. 
— 

$2.50 miesięcznie. 1073 
N. Hermita- 

ge ave. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1328 N. Ashland ave.t 
lsze oię- 

tro. j 

POTRZEBA dwie panny na mieszka- 

nie. 1124 Milwaukee ave., 3cie pię- 

tro. front. 

DO wynajęcia umeblowany nokój. 
— 

1719 Robey ul., blisko Milwake 
ave. 

26 

POTRZEBA panów lub panienek 
na 

mieszkanie. 1413 Emma ul. 

Szyję najpiękniejsze suknie bardzo 

tanio. 1719 X. Robey ul. Telefon 

Humboldt 9242. 
26 

POTRZEBA człowieka na mieszka- 

nie. 1539 Emma ul., 2gie piętro. \\ 

POTRZEBA 2ch panów na miesz- 

kanie. 1453 Augusta ul., 3cie piętro 

front 

POTRZEBA mężczy7« na mieszka- 

nie z wiktem lu bbez, tanio. 1609 
N. 

Ashland ave. i North. Zapytać się 

j * restauracvi. 

j POTRZEBA panów na mieszkanie 
z 

; wszelkimi wygodami; wejście 
od Pa 

ulina. 1670 Division 2gie piętro. 

DO wynajęcia skład 1 piekarnia. — 

1533 W. Chicago ave. 24 

POTRZEBA porządnego mężczyzny 
na stancyę. 1818 Augusta ul., lsze 

piętro. 
24 

Do wynajęcia. . 

pokojowy fiat na Jadwigowie — 

2025 N. Robey ul. Rent <15 

pokjowy fiat 2519 N. Ashland ave. 

Rent $16. Zgłosłć się w składzie. 24 

SKł.AD do wyrentowania na aptekę. 
13301 Brandon ave., Hegewiech, TU. 

24 

POTRZEBA porządnych o«*nów na 

{ mieszkanie. Tanie mieszkanie. 1014 
N. Ashland ave., 2gie piętro, z tyłu. 

24 

(a>SPOl)\M z kraju poszukuje miej 
ec« najchętniej <]o księdza. Mnryan- 
na Nowicka, 248 W. Unlversity ave. 

8t, Paul, Minn. 26 

. Pokój do ̂ wynajęcia frontowy przy 
' Wicker Park. 1909 Fowler tal. 21-24 

i 

Drobne ogłoszenia 
POTRZEBA panów na mieszkanie. 

^761 Augusta uL 3 piętro, w tyle. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka— 
me. 1538 Augusta Ul. 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka— 
nie. 1325 N. Ashland ave. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka— 
nie. 849 Wood ul. 

POTRZEBA panienki na mieszkanie 
1137, NoBTe ul., front. 

POTRZEBA UCZNI do wieczornej 

szkoły języka angielskiego, w trzech 

miesiącach wyuczymy ,po angielsku 
każde*go. Lekcye odbywają się we 

wtori, czwartki i piątki. 1820 S. Ash 
land ave. Józef Wiśniewski. 26 

POTRZEBA panów na misezkante 
1209 Chicago ave., front. 

POTRZEBA dziewczyny na mieszka- 
nie. 817 N. Wood ul., front. 

SKŁAD do wynajęcia. 2018 N. Lin- 
coln ul. 

POTRZEBA jednego pana 'na stoło- 

wanie, wygodne ciepłe mieszkanie. 
1357 Walton ul., blisfco Noble po- 

przednio Cornelia ul. 1 piętro, front. 

FRONTOWY pokoik do wynajęcia u 
bezdzietnych. 1356 O, Ashland ave., 
3 -piętko, front. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie lub dziewcząt u bezdzietnych.— 
1256 Chicago ąve. 

DO ̂ najęcia umeblowane pokoje — 

dubeltowe — oświetlenie gazem, z 

kąpielnią. 1152 Milwaukee ave., o- 

grzewane parą. Wiadomośł u Janito- 
ra domu. · 

' 

STARSZA niewiasta poszukuje ro- 

boty domowej do dzieci. 1455 Cor— 

nell uJ. 

POTRZEBA panów na mieszKanie. 

na mieszkanie. 1356 N. Ashland av. 
blisko Blackhawk uL na _dole. 

POTRZEBA mężczyzn na mieezka- 
nie, sypialnie widne. 2011 Huron ul. 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka- 
nie. 1930 Robey ul^ .lsze piętro, w 

tyle. 

POTRZEBA jednego mężczyzny na 
mieszkanie. 942 Wood ul. 

POTRZEBA pana na mieszkanie. — 

1124 Cleaver ul. 

POTRZEBA 2oh mężczyzn na mie- 

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

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1114 Milwaukee ave., 3 piętro. 

POTRZEBA dwóch pannów na miesz 
kanie. 1526 Tell place. Pierwsze 

piętro. 

POTRZEBA porządnego pana na ka 
walerskie mieszkanie. 15.26 Augusta 

ul., front, u góry. 

POTRZEBA panów lub panien na 

mieszkanie. 1408 Erie ul., pierwsze 
piętro, front. 

FRONTOWY pokój do wynajęcia.— 
1236 Mautene ct. 

WYNAJMIĘ pokój inteligentnemu 
panu. 1728 Wilmont ave., róg Hoyn© 
8 piętro, front. 

POKOIK do wynajęcia, drugie pię- 
tro. 1411 Park ul. Wicker Park. 

POKOIK do wynajęcia dla jednego 
pana, front ną dole. 1741 Luli pl., 
róg Wood, przy Division. t 

INTELIGETNA młoda osoba poszu- 
kuje miejsca gospodini na probo- 
stwie w mieście. Adresować listow- 
nie do Dziennika Chicagoskiego pod 
literą M. 26 

POTRZEBA panny na mieszkanie. 
1459 Emma ul., 3 piętro, front. 

KSIĄŻKA Sztuka dla młodych męż- 

czyzn i kobiet sprzedaje po 10c z 

przesyłka. W tym miesiącu albo pi- 
szcie zaraz. S. Stachowski, 1363 Di- 
ckson ul. 2-9-16-23 

DO wynajęcia pokoje dla panów — 

parą ogrzewane nowe umeblowane, 

najlepsza obsługa, osobne wchody, — 

płaca na tydzień, dnie luj) miesięcz- 
nie. Hotel Hungarian, 679 Milwau- 

kee ave. 20-24 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1363 N. Ashland ave. wchód z 

Blackhawk ul. 2 piętro. 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka- 

nie. 1349 Bradley ul. front. 

POTRZEBA dwóch mężczyzn, kobiet 

lub małżeństwo na mieszkanie. — 

Bardzo tanio. 2232 Homer ul. 

POTRZEBA mężczyzn ną mieszka- 

nie. 1848 Iowa ul. przy Newton. 
u ·· II 

— I w " m 

POTRZEBA mężczyzn ń& mieszka- 
nie u bezdzietnych, tanio. 957 Ash- 

land ave. wchód z Augusta ul., 2 

piętro. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1357 Ashland ave. 1 piętro. 

WIECZORNE SZKOŁY 

JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
Szanowni Rodacy i Rodaczki, Mło- 

dzi lub w podeszłym wieku, którzy 

nie władają językiem angielskim, to 

zaraz przyjdźcie w ten poniedziałek 

do Wieczornej Szkoły. 

NA KANTOWIE 

1100 Fry ulica, róg May ulicy. 
W sali 0b· 8. Kieca. 

NA MŁODZIANKOWIE. 

1002 W. Superior ulica, blisko Ash- 

land av., w sali ob. J. Ślisza i J. 
Króla. 

NA WOJCIECHOWIE. 
' 

1808 8. Ashland av., blisko 18ej ul. 

NA TOWN OF ŁAKE. 

1703 W. 47ma uL, blisko Paulina ul. 

1703 W. 47ma ul., blisko Paulina ul. 

w sali ob. W. Woiniak. 

NA BRIDGEPORCIE. » 

w sali parafialnej, 
przy kościele św. Barbary. 

NA DE KOVEN. 

róg DeKoven i DeeplaJnee ul. 

w sali pod kościołem. 

Tysiące ludzi nauczyło się angiel- 

skiego w naszych szkołach za pomo- 

cą wielkich zdolności naszych nau- 

czycieli. 
Z szacunkiem, 

PIOTR HAŃCZ CK, 
(OgłO dyrektor. 

Drobne ogłoszenia 
POTRZBBA dwóch panów na miesz- 
kanie, z wiktem lub bez; tylny dom, 

drugie piętro. 1641 N. Oakley ave., 

przy North ave. 20-21-24 

DO wynajęcia widne ładne, 6 

koje z kąpielą, dla, małej familii, 
tanio, 2 piętro. 1920 w, Division ut. 
DO WYNAJĘCIA 4 pokoje $6. 2151 
Potomao ąve. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 862 Sedgewick ul. 2 piętro. 

POTRZEBA dziewczyny dfl. domowej 
roboty, z kraju ma pierwszeństwo. 
1022 Noble ul. 26 

POTRZEBĄ dwóch mężczyzn lub 

dziewcząt na mieszkanie. 1751 Wil- 

mot aVe., blisko Robey 1 Milwau- 

kee aves. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nle. 1451 Fry ul. front. 

POTRZEBA męźzcyzn na mieszka- 

nie lub panny lub małżeństwo", po- 

kój osobny frontowy, para ogrzewa- 

ny. 2039 LeMoyne ul., Robey 
— Wi- 

cker Park. 

DUŻY frontowy pokój dla dwóch — 

osobne wejście.-1670 Division ul. — 

wejście z Paulina, 3cle piętro. 

POTRZEBA mężczyzny na mieszka- 

nie. 1401 N. Ashland ave., 2gie pię- 
tro. 

Pokój frontowy do wynajęcia dla 2 

mężczyzn. 1610 W. Erie ul. 

POTRZEBA jnężczy7n na mieszka- 
nie. 1169 M^vaukee ave,. 3cie pię- 

tro, frontowy pokój 

POTRZEBA mężczy- na mieszka- 

nia. 1939 Evergreen ave. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie, z wiktem lub be;z. 2gie piętro, 
front. 1159 Milwaukee ave., 

POTRZEBA 2ch mężczyzn lub mał- 

żeństwo na mieszkanie. 1750 Haddon 

ave. 

PRACA. 
POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty. 1007 S. Paulina ul., 3cie pię- 

tro. 24 

POTRZEBA starszej kobiety do ba- 

wlenia^ dwojga dzieci. Zgłosić się po- 
między 4ta a 8ma wieczorem. 2970 

N. Ridgeway ave., lsze piętro, Avon- 

dale. 24 

POTRZEBA dziewczynv do domowej 

roboty. 1435 W. l2ta ul. 24 

NIEWIASTA poszukuje zajęcia na 

farmie za gosnodynię. Balszewska, 

540 Oeborne ul. 24 

POTRZEBA „stainers" do stolar- 

skiej fabryki. 763 Milwaukee ave. 

24 

POTRZEBA dwóch cieśli. Zgłosić eię 
od 2 do 3. 1108 N. Paulina ul. na 

dole. 

POTRZEBA 15 dziewcząt do mycia 

statków w restauracyi, nowe miejsce 

zgłosić .eię w poniedziałek rano o 

7mej -godzinie. 929 Milwauke ave., 

2gie piętro. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty, mała familia. 213,9 LeMoyne 

ul., blisko Hoyne ave. 

POTRZEBA dziewczyny do obdzie- 

rania tabaki (stripper). 335 W. Ma- 

dison \il B. Martinez Co. 

POTRZEBA mężczyzn do nauki kro- 

ju szycia i prasowania na czysto. 
— 

1412 N. Ashland ave., przy Black- 

fcawk ulicy. . 

24 

POTRZEBA ludzi do zbierania zamó 

wień, można zarobić $5 dziennie i 

więcej. T. R. Dzugon. 1528 Tell pl. 
24 J 

POTRZEBA dziewczyny do ogólnej 

domowej roboty. Segal, 746 Wells 

ul., blisko Chicago ave. 24 

POTRZEBA wykońozarek ^(iflnlsh— 
ers) przy spodniach, można brać ro- 

botę do domu. 1648 Haddon ave., 

róg Paulina 2gi© piętro. 
26 

POTRZEBA dobrego golarza na so- 

botę 1 niedzielę. 836 Noble ul. 24 

POTRZEBA krawca może być "świe- 
żo przybyły. 2810 Sheffield ave. 

24 

POTRZEBA starszej niewiasty do 

dzieci. 2334 Augusta ul., lsze piętro 
front. 24 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka- 

nie. 1335 Chicago ave., naprzeciw 
parku. 24 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka- 

nie. 1421 W. Chicago ave., 4te pię- 
tro. 24 

DWA pokoiki do wynajęcia dla po- 
rządnych mężczyzn. 154 Walton ul. 

blisko Asfiland, naprzeciw szkoły — 

lsze piętro .front. 24 

Pierwszorzędny kiełbaśnik umie- 

jący wyrabiać wszystkie wyroby 
— 

jak również w skłŁdzle, poszukuje 
miejsca. 902 Willow ul. R. Szetle. 

26 

POTRZEBA doświadczo .ych sprzeda 
waczek przy płaszczach i jibraniach. 
Tylko takie z doświadczeniem niech 

się zzłoszą. 809 Milwaukee ave. 
— 

Cloak Store. 24 

POTRZEBA doświadczonych przeda- 
waczek na extra wieczory, dobra za- 

płata. Clak Store, 809 Milwaukee av. 
' 24 

POTRZEBA starszej niewiasty do 

domowej pracy. Zgłosić się A. 

Wróbel. 1340 Cbapin, 2gie piętro. 

Hąjwiękise i Nąjsttnze Bioro frtcy 
Potrze ta wielu ćiiewezet do resrttiranoyŁmyeta 
•talków $5 do 97 tygodniowo. Ntedjłeie^woto# 
lub z niedziel*. Kobiet do klubów od I do f do 
Ebterenla statków. Kucharek do reetauraoeyi 
t salonów. Dz ewcząt do domowe) roboty, do 
hotelów i na wyjazd. Dzewraąt dn fabryk. No· 
wopnybyłe otrzymuj» dobr% auta pracę, ntopo- 
bufecie caeka6 motecie lii zaraa do pracy. Jea 
tJmy w interesie 18 lat 1 dajemy najlepszy praca. 

•TB miwaoke· », 
· nad aptek* 

PORADA i opieka darmo każdej ko-1 
biecie i dziewczynie ktróa pracuje w 
restauracyi lub hotelu długie godzi- 
ny otrzymuje małą zapłatę i biedny 
wikt. Także te dziewczęta lub ko-1 
blety które zapłaciły agenęyom pra- 
cy a nie otrzymały takowej lub o-j 
trzymały niewłaściwą pracę. Piszcie: 
1917 Dziennik Chicagoekt. Także zo- 
baczcie wasze pokwitowanie iż je»t 
konieczne. XXX 

* •.Zxiti.ia uit-i 111 ; .Ai.v/ '«a».·'-.^Ł· «: i -*Y.. 

PRACA 
POTRZEBA mężczyzn lub niewia* 

do sprzedawania poszczególnego mi 
du, do kostumerów, po cenach hui 
tpwnych. 919 . Ashland ave., lu 

wieczorem. 962 Milwaukee ave. 2 

POTRZEBA dobrych bejńciarek d 

kantów przy surdutach. 1049 N. As 

land ave, 

Kupno i Sprzedat 
m-AJ ' JJI L-M 1 ' 

Baczność sataniści! Dom na wymian 
za salon, jeżeli zaraz. Mamy takż 

kilka domów do wymiany za farnu 

Kaczmarek and Co., 1133 Chicago a 
blisko Milwaukee. 

NA SPRZEDAŻ dobra grosernią 
skład cukierków. 1430 Emma ul. 

OROSERNIA na sprzedaż w polskit 
okolicy. 1903 W. Ohio ul. 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków pc 

łączony z grosernią. 1031 N. Marsb 
field ave. 

NA SPRZEDAŻ dobra grosernią 
skład cukierków, musi być sprzodan 
w tym tygodniu, z powodu śmierć 
męża. 2132 Hamburg ul., blisko Lm 
vltt. 

*7PT ir A. nic 

ców, dywanów i innych rzeczy. — 

Musza być sprzedane zaraz. 1012 
Ashland ave., blisko Augueta. 2 

Koń i wóz na sprzedaż. 1439 Clea 

ver ul. 

40 AKROWA farma z budynkami — 

sprzedam lub wymienię na dom, 1 

akrów pod pługiem, 5 lasu, reszt 

lekki kierunek; mila do miasta Lu 

blin, Wis.; ziemia czarna bez piae 
ku. Zgłosić się 2gie, ztyłu. 150$ w 

Superior ul. 

Chcę kupić dwa konie. Jeżeli kto m 

na sprzedaż, zgłoście się w ponie- 

działek pnr. 1012 N. Ashland av« 

Skład mebli. 

SPRZEDAM piec kuchenny. 916 Nc 

bleul. 

OGRZEWACZ duży Garland do sprz 
dania tanio. M. Kowalski, 1033 Mi! 

waukee ave., 3cle piętro, od tyłu. 

NOWY 2 pięrt. dom, 2-4 pokojow 

flate, wszystko nowoczesne, bliska 

Logan Square 1 Milwaukee ave. Cc 

na $4100. Łatwe warunki. . 

Melms and Son, 2530 Milwaukee a 
xx: 

NA SPRZEDAŻ kuźnia do kucia ko 
ni, w polskiej okolicy z powodu chc 

roby, sprzedam tanio lub wezm 

wspólnika. 4442 S. Ashland ave. 

NA SPRZEDAŻ properta 2 piętrow 
murowany i basement domek w ty 

le na Frankfort ul. blisko Western 

polska okolica. Zapytać się 2214 
Leavitt ul. 

NA SPRZEDAŻ maszyna do szycia 

njękny piec do gotowania. 191 

Cortland ul. 

SPRZEDAM duża farmę za $4500 

Inwentarz, budynki, dobry grunt, 
- 

połowę gotówki, reszta 5 procent. 
- 

1942. N. Leavitt ul. Slauvia. 

SKŁAD cukierków na sprzedaż ta 

1942 N. Leavitt ul. Slavis. 

SPRZEDAŻ Diamond piec ko 

chenny tanio. 2214 N. Lj^vitt ul. 

GROSBRNIA na sprzedaż, dobra pc 
sko-słowiańska okolica świetna spt 
sobhość dla Polaka. 123J W. 14J 

nlica. · 
2 

NA SPRZEDAŻ 1400 funtowa klac 

2602 W. 21 sza ul. 

Pierwszorzędna grosernia i skład d< 

likatesów na sprzedaż, dobry powó 
do sprzedaży! 3254 Drakę ave. 

NA SPRZEDAŻ ciec do twardyc 

węglf tanio, także ogrzewacz d 

miekich węgli. 2343 Coblentz ul. 

/MŁODE Małżeństwo sprzeda elegac 
ckie meble z sześć ppkpi. bardzo ta 

nio. 3842 W. Nort^ ave., 2gie pif 
tro. 2 

NA SPRZEDAŻ szafa i łóżko now 

854 N. Paulina ul., w tylnym budyń 
ku. 

SPRZEDAM lub wymienię j>ropert 
byznesowe wraz ze składem cukie? 
ków na dom mieszkalny. 2020 Web 

ster ave. 

Korzystajcie! 
Korzystajcie z obecnej wojny * 

Europie, 1 kupcie eobie wspaniał 
murowane rezydencje najpiękniej- 

szej okolicy polskiej w calem mie- 
ćcie Chicago — w pięknem Belmon 

Gardene. Po wojnie będą warte o< 

$>0 do $1000 więcej. 
warte od $500 do $1000 więcej. 

Jakolwiek mały wasz zarobek jes 
możecie posiadać jeden z tych pięk 
nych domów. Tylko potrzeba $5Ol 
gotówki, reszta na łatwe spłaty. Ren 

przynosi $60 do $70 miesięcznie, \ 

większości domów już ludzie miesz 

kają. Przyjdźcie l przekonajcie si 

tej rzadkiej sposobności posiadani 
tych pięknych domów. 
Domy są murowane na 2 mieszke 

nia, o 5 l 6 pokoi. Wspaniałe wej- 
ścia, murowane bays w przodku i 

stronach. Widno we wszystkich pc 
kojach, dębowe ozdobienia wszędzi 
bez wyjątku. Ulice brukowane. — 
Cieniste drzewa, krzaki ł pgrody, kt 
re są trzymane bezpłatnie, w porzad 
ku przez 7 lat; także chodniki w zi 

mie s ^oczyszczone ze śniegu, prze 
ten sam czas bezpłatnie.Loty 30X121 
Chodniki cementowe wzdłuż loty 
w tylnm wejściu. Ogrzewanie. Jes 
furnesowe, to Jest Vapor Heat Sys 
tem, które jest najlepsze ogrzewa 
ne które wynaleziono. China closei 

szafy dla prześcieradeł, biblioteki 
lustra są na stale w ścianie wpra 
wionę, robiąc więc je idealistyczne 

mieszkania. Światło elektryczne i ga 

zowe. Kąpiele z gorącą i zimną wo 

dę i wash baelns. Ściany w ustępl* 
wyłożone w tile. Telefon w każden 

mieszkaniu. Bardzo porządna i spo 

kojna okolica .traneportacya wybór 
na. Tylko kilka bloków od szkół 

parafii św. Jacka i św. Wacława. — 

Przyjdźcie i zobaczcie domy, któr 

wam sie odrazu będą podobać na na 
stępnych ulicach: 4038 i 4048 Oak 

dale ave. i 41317— 41—43—47 Wel- 
lington ave. i kilkanaście innych. 

Zgłosić się do ofisu: 

Belmont Gardens 
Jullut Rutkowski I Frań. DersngowsU Age no 

30S0 N. CrawforJ Av«. (dawwtj 40tfc) 
Wziąć Milwaukee ave. do Craw- 

ford ave; tranftfer na południ· ki) 
ka bloków do ofisu. 

Telefon Montiotilo 97. lub 1114. 

.' -·· ·i 

··> ti-'.J··,· i-.-· 1-a. .ait 


