
Jutro popołudniu, począwszy o go-· 

dżinie 3:00, odbędzie sie mityng poli·! 
tycsny w sali M. Wachowskiego przy 

.Milwaukee ave. i Greeoam <ave., w A- 

vondale. Mowy wygłoszą: sędzia Jare- 

cki, ald.walkowiak, Nówek, K«ape>·· 

ski, Heriihy, Schwaba i Inni. 

+ ·> 

W Auditorium — w sali bankieto- 

wej na dziewiątem piętrze 
— od by fi 

aię ma dzisiaj popołudnie wielk mi- 

tyng polityczny pod egid* organtza- 

c: i kobiet zwanej ..Illinois Women's ! 

Démocratie Leogue". Mowę program©- i 

W% wygłosi miedzy innymi sdxia 

Edmund K. Jarecki, a na skłwną prze- 

mowę powołany btdzie Roer C. Stiłli- 

?an. 

• + ·» 

Jntro. o godzinie 8-ej wieczór, w 

bali parafialnej św. Wojciecha, od-1 

będzie sie walne poKyczne zebranie 

obywateli z Wojciechowa i Annowo. 

+ + 

Stworzono wczoraj nowy klub de- 

mokratyczny w łonie giełdy chicagos- 

kiej i ten będzie się starał o przepro- 

wadzenie wszystkich demokratycz- 

uycb kandydatów na urzędy powiato- 

we. Prezesem tego klubu jest John 

Barre ct. 

Adam Wolf od wielu lat 
wier- 

nie służy obywatelom jako 
as— 

sessor. Wszyscy to przyztiają.We 
wtorek obywatele i obywatelki 

mają zadecydować, czy 
nadal be- 

dzie im rzetelnie i dzielnie służył. 

Sumienne i rzetelne spełnianie o- 

bowiązków w przeszłości zasłu- 

guje na to, ażeby każdy 
bez wzglę 

<iu na partye we wtorek 
oddał 

mu swój głos zrobieniem krzyży- 

ka w kwadracie przed nazwiskiem 

Adama Wolfa w szpalcie partyi 
republikańskiej. Ogł. 

CO SIE DZIEJE 
W POLITYCE ? 

Pamiętajmy otych, któnry są 

naszymi przyjaciółmi i którzy 

są zawsze wierni swym 
obo- 

wiązkom. 

Bez względu na partye prosimy 
rodaków, ażeby przy głosowaniu 
w przyszły wtorek pamiętali O 

tych ludziach szczególnie, którzy 
>wem postępowaniem na urzę- 

dach w przeszłości wyrobili sobie ! 
zaufanie i którzy dowiedli, że są 

zdolni, rzetelni i pracowici dla do- 

bra Ogół U. 
Z pomiędzy kandydatów ubie- 

gających się o ponowny urzą-i 
dobrze znanym jako przyjaciel 
.Polaków, czy to w czasie kiedy 

się ubiega o urząd, czy też w cza- 

sie kiedy nas nie potrzebuje j^st 
właśnie zawsze Polakom przy- 

chylny obecny Assessor Adam 

AVolf, kandydat o ponowny wy- 

bór na liście kandydatów partyi 
republikańskiej. 
Każda Polka i każdy Polak po- 

winni oddać mu swój głos. Xa : 

urzędzie Adam Wolf zawsze o— i 

kazał się przyjacielem Polaków. 
: 

Jest on rzetelnym i uczciwym 
człowiekiem i zasługuje na to, a- . 

żeby go ponownie wybrać. My, ] 

którzy go osobiście znamy i wie- 
i 

my jak pracuje bezinteresownie ' 

dla dobra nawet naszych polskich ] 
instytucvi, jak naprzykład, dla . 

Szpitala Polskiego, nie wahamy 

się prosić każdego obywatela i 

każdą obywatelkę o oddanie mu 

swego głosu. j 

Z szacunkiem, 

Dr. Stefan R. Pietrowicz, dr, J. , 

Zieliński, Paweł Drzyraalski, Lu- 
dwik Pinderski, Leon Małłek, Jó- 

' 

zef Niemiec, Jan Pełka, Włady-! ] 

sław Armknecht, Franciszek La- 

cko wski, Józef Spiker, Franci- 

szek Palt, Stanisław W. Harem- 

ski, Franciszek Remus. 

OgJ. Komitet Obywatelski. 

Wszystkim krewnym i znajo- 
mym donosimy tę emu tną, wia- 

domość tż najukochańszy mąż 
mój i ojciec nasz 

Ś. P. 
Adolf Geanbicki 

członek To w. Poionia Grupa 91 

4w. Nar. Pol., pożegnał się z 

tym światem, opatrzony św. Sa- 

kramentami, dnia 30 paździer- 
nika, 1914 o godzinie 7mej wie- 

czorem, w średnim wieku życia. 

Pogrzeb odbędzie się w po» 
niedziałek, dnia 2go listopada, 
0 godzinie lOtej rano, z domu 

żałoby pnr. 1540 W. North ave. 

do kościoła św. Trójcy, a stam- 

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

praszamy wszystkich krewnych 
1 znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: ; 

Rozalia, żona; Jadwiga, Cze- 
sława. Edward i Franciszek, — 

dzieci; Marana, matka; Jakób, 

ojciec. t 

Wszystkim krewnym i znajo- 

mym donosimy tę smutną wia- 

domość ii najukochańszy mąż 
mój, ojciec, dziaduś i pradzia- 
dek nasz , 

Ś. P. 
Jan Rzepecki 

po długiej i ciężkiej oborobie, — 

pożegnał się z tym światem, o- 

patrzony św. Sakramentami, d. 

30go października, 1914 roku. 

0 godzinie 10:15 rano. w pode- 
szłym wieku. 

Pogrzeb odbędzie się we wto- 

rek, dnia 3go listopada, o godzi 
nie 9tej rano, z domu żałoby p. 
nr. 2418 S. Sacramento ave., do 

do kościoła św. Kazimierza, a 

stamtąd na cmentarz Zmartwych 
wstanie Pańskiego. 
Na ten smutny obrządek *·- 

praezamy wszystkich krewnych 
1 znajomych, w ciężkim żulu 

pogrąieni: 
Maryanna. żona; Anna, Jan, 

Antonina, Maryanna, Julian da, 

Siostra M. I/etycia, ze zgrom. 

Sióstr Nazaretanek, dzieci; — 

Jóeef Paprocki. Franciszek Gi- 

«m'Jd, Józef Szczewski, Stani- 

nW»iv Zieliński, zięciowie; Jo- 

anna Rzepecka, synowa; wnuki, 
wnuczfiti 1 prawuki. 

Donosimy tę smutny wiado- 

mość, li najukochańszy syn mój 
1 najstarszy brat nasz 

S. P. 
HIERONIM PAWLAK 

po długiej 1 ciężkiej chorobie 

pożegnał się z tym światem opa- 
trzony św. Sakramentami, dnia 

29 października, 19X4 roku, o 

godzinie 2:45 popołudniu, prze- 
żywszy 13 1 1 miesiąc i 12 dni. 

Pogrzeb odbędzie się w ponie- 
działek, dnia 2-go listopada o 

godzinie 10-tej rano. z domu ża- 

łoby, p. nr. 3109 N. Spaulding 

ave., do kościoła św. Jacka, a 

stamtąd na cmentarz św. Woj- 

ciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
1 znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Walenty Pawlak, ojciec; Bro- 

nisława, Helena i Wanda, sio- 

stry; Czesław, Cyril, i Metody, 

bracia; Katarzyna Pawlak, bab- 

ka wraz z całą rodziną. 

Wszystkim krewnym i znajo- 

mym donosimy iż zwło&i śp. Ka- 

zi Nastalarskiej będą przenie- 

sione z rzędu na własną lotę 
w 

poniedziałek, dnia 2go listopada 
o godzinie litej rano. Za Jej du- 

szę odprawi się Msza św. żałob- 

na. o godzinie 8mej w parafii 
św. Wacława w Avondale. 

W ciężkim żalu pogrążeni: 
Jówet i Aniela Xastalarsoy, ro- 

dzice; wraz zcałą rodziną. — 

2240 N. Bobey uL 

W II · ,11 i "-Ki:r ·. .11 

Ruch w Towarzystwach. 
ZR STANISŁAWOWA. 

— Tow. Opieko św. Józefa ni 

LI5 Stow. Pol. w A. odbędzie swoj 

>osiedzenie w poniedziałek, wieczo 

•em to jest 2 listopada w hali z wyk 

ych posiedzeń. Prezes zaprasza wsz; 

rtkich członków na to posiedzenie 

joniew&ż są ważne sprawy do za 

atwienia, tak samo się przypomim 

Jest specyalny asesment do za 

>łacenla i 50 centów nadzwycza.inegi 

jodatku. Każdy Brat jet obowiąza 

y się uiścić z tego w przeciwnym ra 

rte będzie suspendowany. Józef 

Kozak, prezes; Michał Orkiszeweki 

iekr. prot. 
— Tow. Najsł. Serca Jezusa grup 

L24 Stow. Pol. w Am. przy parafi 

iw. Stanisława Kostki, odbędzi 

iwoje regularne posiedzenie w przy 

izły poniedziałek, t. j. 2go listopa 

la, o godzinie 7:30 wieczorem. — 

Tomasz Skweres, prezes; Jakub 

upczyk, sekr. 
— Bractwo Młodz. iw. Józefi 

Oddział 1-szy, ma miesięczne posii 

dzenie jutro t. j. w niedzielę o gc 

dżinie pierwszej popołudniu w sa 

zwykłych posiedzeń. Dziś wieczoreT 

wszyscy młodzieńcy maja się zebra 

do kościoła górnego na zakończeni 

nabożeństwa Różańcowego. — Za 

rząd Główny. 

— Tow. Polek Królowej Jadwig 

odbędzie posiedzenie w niedzielę c 

Igo listopada, o godzinie 2:30 popc 

ludniu. aKżda członikini ma się sts 

wić, poieważ po posiedzeniu Towa- 

rzystwo naeze wystąpi na bazar. 
- 

Koastancya Ozekata, pfrez. ; Stan! 

sława Słupikowska, sekr. prot., 130 

Holt uL 

Z KANTOWA. 

Tow. éw. Jana Kantego, m 

109 Stow. Pol. w Am. odbędzie ewc 

Je miesięczne posiedzenie we tworel 

dnia 3go listopada, o godzinie wp< 

do óemej wieczorem w hali nr. ] 

Wszyscy powinni być obecni poni< 

waż 8* ważne sprawy do załatwienit 

Ktoby obie życzył wstąpić do teg 

Towarzystwa, rtiech przyjdzie 

posiedzenie, wstęp bardzo niski. - 

Józef Kuffel, prezes; Jan Posad: 
sekretarz. 

Z WACŁAWÓW A. 

— Obywatele klubu obywatelski) 

go pod. im. Tadeusza Kościuszki, m« 

j«c się zebrać w niedzielę o godzinl 

3-ciej, aby wystąpić inkorpore na 

fair do parafii św. Władysława. 
— 

Wład. Palewicz, prez. . Kirstein, 

eekr. prot. 

2 JACKOWA. 
' 

, 
Tow. Króla Władysława Jagiełły, 

1 

pod opieką św. Czesława ma swoje 

miesięczne posiedzenie w poniedzia- 
1 

łek 2-go listopada, b. r. o wpół do 

8-mej godzinie wieczorem w sali 
1 

zwykłych posiedzeń. — Fr. Trochow- 
1 

ski, prez.; Teof. Ratkowski, sekr. 

prot.: 3535 Wolfram ulica. 

Z MAPN ANCWA. 

— Bractwo Młodz. św. Józefa, od- 

będzie miało miesięczne posiedzenie 
w niedzielę. dnia-1 listopada o go- 

dzinie pół do drugiej w sali zwy- 

kłych posiedzeń. Prezes zaprasza 

wszystkich aby byli obecni na tem 

posiedzeniu, bo sjj sprawy wieczor- 

' ku losowania 1 kręgalni do załatwie- 

niu. Każdy jest obowiązany byfi o- 

beiny. Chłopcy pragnący wstąpić do 

bractwa niech się zgłoszą do sali 

nr. 4-tej. P. Regosz, prez.; Fr. H. 

Motzny, 1629 Crossing ul. 

; Ur0Dne^głO5£Cieia 
: FRONTOWY pcukój do wynajęcia. 

— 
' 

I 83 3 Milwaukee. 
' 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 827 Milwaukee ave. 2gie piętro. 11 

1 
„ 

» —l' 
I POTRZEBA 2ch panów na mieszka- 

nie. 1243 Cornell ul.. 3cie piętro — 

front. j 

POTRZEBA dwie panienki na miesz- 
kanie. 1137 Noble ul. j< 

: 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- |1 
nie. z wiktem. 1735 W. Division ul., 

2gie piętro. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka— 
' 

nie. z wiktem lub bez. 1523 Emma 

ul., 2gie, front 
' 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka— 

nie. z wiktem lub bez. 1816 W. Di- ! 
vision ul., 4te piętro. 
————— ————»— I 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- j 
nie z wiktem lub bez. 1159 Mihvau- ; j 
kee ave. : ] 

POTRZEBA Jednego mężczyznę na , < 

mieszkanie. 942 Wood ul. j ] 

POTRZEBA panien na mieszkanie — 

wejście z tyłu. 1123 Ashland ave. 

DO wynajęcia 4 pokojowe flats w j 
naszej ładnej subdywizyi św. Włady- ; 

sława nowej parafii. 53ciej i Roseoe < 

ul. Ed. Czajkowski, 297 Milwaukee \ 

avenue. I 
< 

POTRZEBA jednego pana na miesz- 

kanie, z wiktem lub. 941 Noble ul., , 

3cie piętro. ! 

POTRZEBA pana na mieszkanie. 

( 1761 Augusta ul.. 3 piętro w tyle. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie bez wiktu. 1325 Dickson ul., 2 

piętro, front. 
· 31 

WIDNY frontowy pokój dla jednego 
lub dwóch panów, z osobnem, wej- i 

ściem, ostatnie piętro. 922 Noble ul. 
' 

31 

FUTKZhiBA mzczyzn na mieszsa— 

nie. 1457 N. Wood ul., 2gie piętro. 
31 

POTRZEBA 2ch mężczyzn na miesz- ; 
' 

kanie. 1723 N. Wood ul., lsz piętro.]' 
31 

DO wynajęcia duże pomieszkanie — 

odpowiedne miejsce dla doktora. — 

4S3 S. Ashland ave. 31 

POTRZEBA porządnego mężczyzny i 

na mieszkanie. 1818 Augusta ul., 1 

piętro. 31 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie lub dziewcząt. 1012 N. Ashland 
ave., 3cie piętro, front. 31 

POTRZEBA mężczyzn, dziewcząt albo 

mała familię na mieszkanie. 1521 

Haddon ave. 31 

DO /yuajęeia 7 pokoi drugie piętro, 
naprzeciw Wicker Park, rent $27. —- 

M. D. Yo„nfr. 1 y09 Fowler ul. Tele- 

fon Humboldt 1121. 31 

POTRZEBA 2ch mężczyzn na miesz- 
kanie. Pokój frontowy. 1078 Milwau 
kee ave. , 31 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1531 Emma ul., w tyle. na do- 

le^ 4 

POTRZEBA mężczyzn do nauki kro- \ 
ju. szycia i prasowania na czysto. — 

1412 N. Ashland ave., blisko Black- 

hawk ul. . 31 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie .1401 X. Ashland ave. 2gie pię- 
tro. - 31 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- ! 

nie, ogrzewane parę, wikt tanio. —; 
1118 As-bland ave. 31 j 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1431 Elk Grove ave., pomiędzy 
Wood i Girard. 

POTRZEBA dziewczyny na mieszka— ! 

nie. HIS) NT. Paulina ul., przy Divi-1 
sion ul. 

DO wynajęcia umeblowane pokoje - 

e 

' 

ogrzewane parą, z osobuem wejściem j 
Wiadomość u Jauitora domu. 1152 1 
Milwaukee ave. 

. POTRZEBA mężczyzn na mieszka— 

j nie. 1248 Dickson ul., w tyle. 

POTRZEBA 2ch panów na mieszka- 

nie. 1052 Milwaukee ave. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1520 Tell place, z frontu, na do- 

le. 

POTRZEBA 2ch mężczyzn na miesz- 
kanie, z wiktem. 1451 Augusta ul. 

2gie piętro, front. 

POTRZEBA 2ch mężczyzn na mie- 
' 

szkanie. 1221 Dickson ul., na dole. j 

ZGUBIONO na koncercie pana Rybo- 
wiaka w sali Zjednoczenia portmo- 
netkę. Łaskawy zmlazca raczy zwró- 

cić do admin. Dziennika Chicago 

skiego. 

" | Sypialnią odna.jmę, osobne wejście. 
0 ! 1320 N. Ashland ave. 

9, 
—————— · ————— 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę.— 
2113 Fry ul., 2gie piętro, front. 

POTRZEBA ludzi na mieszikanie. — 

$2 i $3 miesięcznie. 1073 Ilermitage 
ave. 

Potrzebuje mężczyzn na mieszkanie ! 
bardzo, wygodne, u bezdzietnych. — 

1250 Chicago ave., kolo parku. e., kolo parku. 

1 

Drobne ogłoszenia 

licz SIĘ SLWIERSTWA 
kilka ty#odolach| Jaana, wy et* I hu 

iwa praoa; narzędzia dajemyi w· dni· I 
riectorue klasy: ejpcamlnacya I wydaje· 
oj dyplomy; miejsce dla katdego m**· 
tzyznl; motaa aarablad pieniądze pot 
»ae sanki. 

Mew MBthod Barber Sciiool, 
$12 W. Madison oL, Chicaft. ! 

« 

W Ameryce róbcie tak jak .1 

Amerykanie robą i 

Mówcie po Angielsku . 

Nasz <.y«tcni nauki jost naj'atwiejs/.ym i 1 

najle szym. Rlzultalv gwarant o w a e . 

Dzienne. wiwzorne i cuzle ne Kursy. Nis ] 
kie wynusfrod/enU?. Klasy i prywatnie. ] 

American School of Languages 
and Translations ! 

1079 Mllwmtkc* Ave. Tel. Ilumb. 681 

WYŁĄCZNA POLSKA SZKOŁA · 

BALWIERSTWA 
ksprd ue^ł P'zarządy dajemy. Mała zapłatA 
lotirzas m uk . Czysi* leKki fach. Osobista n· 
irukcya. Dzienne wioczorn·* knrsa. Zapyta*1, et·) 

o pana Witkowskiego. 

Weeden's Kigb Class Barber Schoo! 
W. Mtłdlmm ul.. CHICAGO ; 

Tiaftxa Niezrównana Metoda 

ANGIELSKIEGO JĘZYKA 
:apewula polskim Imigrantom dobrą pr»· 

I stały postęp w Ameryce. 
Ceuy jak najprzystępnlejeze. Ładzie 

»ez pracy nic nie płacą ai po objęcia 
lobrze płatuej posady. 
Osobom pozumiejscowym udziel, m» 

luuki listownie. 

NARODOWA SZKOŁA 
[152 Milwaukee Ave., róg Haddon 
N'ijatarxza. najwitjkoza i uznana za najleps/ą 

ijikolt; w Ameryce. Otwarta r.lmą I latem, we 
Ixilt» i ultczor rai. W niedzielą i święta ud 10 do 
X przed potuduiem. 

Sprzedaje na 1915 rok 
kalendarze z kolorowymi obraz- 
cami bardzo ciekawe powiastki 
rena 25e z przesyłką, nadsyłać , 

nożna markami. Potrzeba agentów. 
Marjan Wiśniewski 

410 D>\ISION ST., CHICAGO IŁ.!,, j 

Do wynajęcia. 
ikład, dobre byznesowe mlepsce 

— i 
>&iska okolica. Dobre na groseraię — i 
ikład rzeźniczy, albo pie' ..mię. — i 
LS> S. Westerij ave., Blue Island, 

11. 27-29-31-3-5-7 
' 

JEDYNA TYLKO 

SZKOŁA JEŻYKA 
ANGiELSKIEGO 
1311 W. CHICAGO AVE. 

w et<irej nunc* « po.mgielskn. 
Wi«*· o ju/ Ui.Ui wyiic»>ł»m pr ·* ostatnie S 
lat. Uczniowie >-ą ·' ją.« w B4NCYĄ. 
iSik^ia KiwHr;» D/.IKN i WIECZOREM, LA 

TE.N i ZIMĄ. 
Proazę si·; /.gtoeić P» infonnac/·, 

7. fczacurikiem, 

Lubomir Skaryszewski, n«0 rzyciel. 

Pcdwójcie waszą pensyę! 
<sut-zi-i«· en; rysować i kroić ii)«je><ą i d*in-Ką o. 
l/i»·/.. Fr/.» kruwuc/w/.. ' ̂i·'» <io ?6 tyu'<d- 
iiow«·. Utibra i |»m j»iiina ra< i.Kr.nkijt o(l/.in>·. 
IVn fach jest le^ki il·· naui-xoui s.. O* ibiat iek- 
v<* dni. in i wi •«•Bi.reiu. u datek. Mówimy j 

udeku. Z;:!· ń<-i<> » 

MASTEH CUTTER 

>okój 5'X>, Ma&ui.ic'l\ . 31 

SZKOLĄ JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO 

Zapraszamy Szanowną Publiczność 
ZBADAĆ NASZ NIEZRWNA- I 

Y SYSTEM UCZENIA 

)sobom pozamiejscowym udzielamy 
SIAUKI LISTOWNIE. Ceny bardzo przy- 

stępne, wytnijcie to ogłoszenie i przy- 

licście do nas a otrzymacie je'dcn mie- 
siąc lekcyi darmo. 

DE LA SALLE ACADEMY 
Aud Jiistituteof Commerce 

3ro*/.tj się /si nsz;it$ listownie lub osobiście po 

nturm »·; ·«» lir. W. A. Ih'IC'za, 
(lenn. 11)10 N. 

As-HL.-tXD aVE.. CHICAGO. 

5 miał pieniądze na udzielenie 

pożyczki na pierwszy morgecz, niech 

się zgłosi po adres do Admin. Chi- 

eagoskiego po numer. 

1'oszukuję domowej roboty. 1420 W. 

Oliio ul. 

POKOIK dla mężczyzny. 1459 Emma j 
ul.. 3cie piętro, front. j 

ładne pc'\oje do wynajęcia i 

$10. — 49 N. May ul. '2 j 

POTRZEBA pana na mieszkanie, ta- j 
nio i wygodnie. 120ił Chicago ave. ; 

front. . 

POTRZEBA dziewczyy na mieszka- ! 

nie. 817 X. Wood ul., front. i 

POTRZEBA mężczyzn lub małżeńst- 

wo na mieszkanie, pcj frontowy, 

jsobny parij ogrzewany. 2039 LcMoy 

ue ul., Wkker Park 

POTRZEBA 2ch mężczyzn na miesz- 

kanie. 730 Tempie ul., drugie piętro, i 

front. · 

POTRZEBA mężczyzn na mieszlta— ! 

nie U bezdzietnych, tanio. 957 Ash- 

land, wejście z Augusta 2 piętro. 

ŁADNY pokój do wynajęcia. lf'71 

Milwaukee ave., 2gie piętro, front, 

wejście, z boku. 

UMEBLOWANY pokój do wynajęcia 
elektryczne światło i kipiel, parą o- | 
grzewany. 1226 Dickson ul., lsze 

piętro, front. 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę.— 
9 23 Noble, 2gie piętro, front. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1537 Augusta ul., 3cie piętro, 
od tylu. 

POTRZEBA małżeństwo lub męż- 

czyzn na mieszkanie. 1541 W. Chi- 

cago ave., 2gie piętro, front. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie, z -Mktem lub bez. 1331 W. Hu- 

ron ul., 3cię piętro, front. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1401 Noble 1. i Blacikhawk, z 

wiktem lub bez. tanio. Drugie piętro, i 
front. * i 

I 

Pokój frontowy do wynajęcia. 1939 j 
Evergreen ave. 

T i-. .-- ./·.. 

Drobne ogłoszenia 
A.DAM BERNAH z Galicyi. Deiar, 

?owiat Pulzno, poszukuje Jana Py- 
zińekiego, iktoby o nim wiedział, 
ilbo on sam proezę zawiadomić pnr. { 
13344 Buffalo ave. Hegewlsch, 111. 

CIEPŁY pokoik dla pana. Z elektry- 
ka. 1110 Lincoln ul. przy Division 

il. Drugie piętro, front. 

POTRZEBA jednego mężczyznę na 

nieszkanie. 1357 Asbland ave., 2- 

;ie piętro, wchód z boku. 

-ADNY pokój wszelkie wygody do 

vynajcia inteligentnej osobie. — 

1912 N. Robey ul., 1 piętro, tył. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

lie. Drugie piętro. 1106 Paulina ul. 

>rzy Division ul. 

^OTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

lie. Osobne wejście, kąpiel i parą 

)grzewane._2037_Augusta ul. , 

}0 WYNAJĘTA pokój umeblowa- 

ły z osobnym wchodem i kąpielą. 

>la jednego pana lub pani. 2429 W. 

Superior ul. blisko Western. 

i POKOJE do wynajęcia. Na dole. 

1830 Wilmot ul., przy Leavltt. 

FRONTOWY pokój do wynajęcia, 
soczny $3.00 miesięcznie. 1557 Mil- 

waukee ave. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

li e^MoSAAigusUul^piętro^^ 
'OTRZEBA pannę na mieszkanie. 

1617 Augusta ul., blisko Ashland 

ive. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

lie. 1848 Iowa ul., przy Newton. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1540 N. Paulina ul. Drugie pię- 

tro, front. 

POTRZEBA panny na mieezicanie. 

1124 Milwaukee ave. 3 piętro, front. 

POTRZEBA 2 mężczyzn albo dziew- 

cząt na mieszkanie. 915 S. Kedzie 

ive. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka— 

aie. i 550 Haddon ave., ostatnie pię- 

tro, front. 

POTRZEBA pana na mieszkanie,— 

front na dole. 1741 Luli pl. róg 

Wood przy Division. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszkanie. 

822 Ashland ave. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszkanie, 

u bezdzietnych ludzi. $3.50. 1513 Pau 

lina ulica. 

POTRZEBA 2-ch panów na miesz- 

kanie z wiktem na dole. 1526 Tell 

place. 

POTRZEBA mężczyzn albo dziew- 

cząt na mieszkanie. 1254 Fry 
ul. 2 

POTRZEBA mężczyzn na mieszkanie. 

2436 Clybourn ave. blisko Fuller- 

ton, 2 piętro. 
2 

POTRZEBA mężczyzn na mieszkanie 
z wiktem lub bez. Sypialne z osob- 

nem wejściem. 2635 Clybourn 
ave- 

nue, 1 piętro, od frontu naprzeciw 

Oeringa fabryki. 

P5TRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1001» Ashland avenue, 2 piętro. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszkanie. 

1451 Fry ul. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 614 N. Racine ave., róg Ohio, 

2gie piętro. 

POTRZEBA panów na mieszkanie. 

1310 Milwaukee avenue, 3 piętro, 

front. 

POTRZEBA dwóch mężczyzn 
na 

mieszkanie. 1725 N. Wood ulica, 
2 

piętro, w tyle. 

POTRZEBA mężczyzny na mieszEa- 

nie. 849 Milwaukee avenue, 3 pię- 

tro, front. 

POTRZEBA dwóch panów na miesz- 

kanie. 1102 Marshfield avenue, 
frout 

u góry. 

POTRZEBA porządnego mężczyznę 

na mieszkanie. 1115 N. Hermitage 

avenue, przy górnej kolei, drugie 

piętro. 

NIEWIASTA poszukuje zajęcia jako 

gospodyni na plebanię. 612 N. 
We- 

stern ave. 

POTRZEBA mężczyzn lub dziewcząt 

1405 N. Ashland ave. na 3 piętro 

front. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszkanie. 

1416 N. Paulina ulica. 2 

POTRZEBA pana na mieszkanie u 

bezdzietnych. 811 Hermitage przy 

Chicago ave. 
mmammmmm—mt—mwmmmmm—mtmmmmmmammmammaaemmm—mmmmKmmmm 
POTRZEBA mężczyzn na mieązkanie. 
1146 Noble ulica, 3 piętro. 

POTRZEBA mężczyzn lub dziewcząt 

na mieszkanie, tanio. 1045 Huron 

ulica, 2 piętro, w tyle. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszkanie 

$3 miesięcznie. 1348 Erie ulica, 2 

piętro, front. 

POTRZEBA młodej dziewczyny do 

dziecka. Zgłosić się w niedzielę. 1112 

N. Robey ulica na dole. 

POTRZEBA inteligentnych panów 
lub panien na mieszkanie, 2gie pię- 
tro, front, wejście z boku (brick). 
1441 Cornell ulica. 

FRONTOWY pokój do wynajęcia. 
191;) Evergreen avenue, 2 piętro. 

DO wynajęcia 4 pokojowe widne 

mieszkania, góra i werandy tanio. 

951 N. Ashland ave. 

G pokojowe mieszkanie do wynaję- 
cia $9.00. 1833 Wilmot avenue, 2 

piętro. 

U l t» 1 Wiuuy puivcrj vt v/ >n j najyviu va* m. 

dwóch porządnych panów lub mło- 

dego małżeństwa. 845 N. Robey ulica 

blisko Chicago ave. 

Pakuj do wynajęcia dla dwóch pa- 

nien. Proszę się zgłosić 1339 N. Pau- 
lina ulica, w składzie cukierków. 

OTWORZYŁEM nowa salę do tańca, 
wesel i wszelkich zabaw. 1259 Cor- 

nell ul. róg Chase. Jeżeli kto życzy 

wynająć proszę zawiadomić Jana 

Potempę. 

PRACA. 
POTRZEBA kobiety do pilnowania 

' 

3zieci. 1008 N. Oakley Boul., 2gi 
3om od Augusta, lsze piętro. j 
POTRZEBA balwierza. 910 X. Ash- 
land av;e. 

PRACA. 
POTRZEBA 100 ludzi do roboty w 

tartaku, $2 do $2.50 dzfennie, ci 

niech się zgłoszą co chcą kupić far- 

mę na łatwe spłaty. Zgłosić się dziś 
wieczorem i Jutro. 1700 W. 20ta ul. 

Chicago. 
· 

POTRZEBA dziewczyny do ogólnej 
domowe jroboty. Zgłosić się 1041 N. 

Hoyne ave. 

POTRZEBA dobrego prasownika za- 
raz. 1264 N. Ashland ave. 

POTRZEBA dziewczyny lub kobiety 
za gospodynię w małym domu. 832 

W. 38ma ul., front, blisko Halsted 

ulicy. 

POTRZEBA portera do salonu, taki 

ktróy rozumie przy małym .boilerze' | ] 
— 958 N. Ashland ave. } , 

POTRZEBA kobiety lub dziewczyny 
do domowej roboty. Zgłosić się zaraz. 
1038 Lincoln ul. 

POTRZEBA mężczyzny do lekkiej , 

pracy. Dobra zapłata. Musi mieć : 
( 

?100 gotwiki. — 1355 . Western | i 
ave. .wtylnym domu. basement. 31 

j 
POTRZEBA 25 KOBIET — I i 
do roboty w naszym ogrodzie. Pła- 

ca każdy wieczór. Zgłosić się przed 
7mg rano. L. A. Budlong Co., Lin- 

coln i Foster ave. 2 

POTRZEBA czterech agentów po- 

przednie doświadczenie nie koniecz- 
ne .stała praca. Zgłosić się w nie- 

dzielę pomiędzy 8—10 rano. 3836 
Kostner ave., blisko Milwaukee ave. 

31 

POTRZEBA dwóch szewców. 152» 

Walton ul., zgłosić si w niedzielę po 
lszej. 31 

POTRZEBA doświadczonych sprze— 
dawaczek przy płaszczach i ubra- 

niach; płaca od $10 do $15 tygod- 
niowo. 809 Milwaukee ave. CloaK. 

Store. 31 

POTRZEBA doświadczonych sprze- 
dawaczek na extra wieczory; zamęż- 
ne mają pierwszeństwo. 809 Mil- 

waukee ave. Cloak Store. 31 

POTRZEBA 5 ,,stove plate polishers» 
5 „stove plate floor molders", $3 do 

$4 dziennie. Stała praca, poza mia- 

stem Chicago. — 1808 S. Ashland 

POTRZEBA 50 mężczyzn do boru — 

$22 do $28 miesięcznie i utrzymanie 
w Stanie Wisconsin, tylko cl niech 

się zgłoszę, którzy chcą -kupić farmy 
1 mogę dać zadatek $150. — 1808 

S. Ashland ave.. Chicago, 111. 31 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

.roboty, z kraju przybyła. Zgłosić się 
923 Western ave. 

POTRZEBA pierwszorzędnych ma— 

szynlarek lub maszyniarzy do wszy- 
wania rękawów i szycia kształtów 

(shapes). 1367 Blue Island ave. 3 

piętro. 31 

POTRZEBA dziewczyny do ogólnej 
domowej roboty. 1120 N. Oklev 
boni. 

* 31 

POTRZEBA agenta do sprzedawania 
lekarstw. Apteka Różańskiego, 877 

Milwaukee ave. XXX 

POTRZEBA dziewczyny do obdzie- 

rania tabaJd. 1226 Home ave., S. 

Oak aPrk. Weźcie Garfield Park 

górnę kolej albo 12tej ul. tramwaj. 
31 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

soboty i niedziele. 1842 S. Leavitt 

tro. 31 

POTRZEBA dziewczyny do lekkiej 
domowej roboty. Dobry dom, dobra 

zapłata. 2156 N. Kedzie ave. 31 

BIURA PRACY, 
Największe i Najstarsze Biuro Pracy 
potrze fi wielu e*lewrz%r do resturancyl, myea 
Haików $5 drt $7 tyuodn'owo. Niedziele 'w. Jo· 
lub z niedziela. Kotlet do klubów od 1 do S do 
ebleranla statków. Kuchw^k do rest»urancyi 
1 saionów. D« ewotąt do domowej roboty, do 
hotelów ! na wyjasd. Dz ewrząt dr> fabryk. No 
w przybyłe otrzymują dobrą stała pracę, niepo· 
bufecie czekać motecie i#<5 zaraz do ary. Jes 

teśmy w Interesie 13 at ; dajemy najlepszy pracą 
• la Milwaukee A*·. nad apt«li% 

PORADA i opieka darmo każdej ko- 
biecie i dziewczynie ktróa pracuje w 
restauracyi lub hotelu długie godzi- 
ny a otrzymuje małą zapłatę i biedny 
wikt. Także te dziewczęta lub ko- 

biety które zapłaciły agencyom pra- 

cy a nie otrzymały takowej lub o- 

trzymały niewłaściwą pracę. Piszcie: 
1917 Dziennik Chicagoski. Także 

przynieście wasze pokwitowanie· iż 
jest konieczne. Jeżeli idziecie do 

Biura pracy żądajcie pokwitowania 
inaczej nie dajcie pieniędzy. XXX 

JTeźeli Macie 
Jakie Zażalenie 

przeciw Agencyom Pracy, zgłoście eie do 

R. J. KNIGHT, 732 WABASH AVE. 
Głównego inspektora Apencyi Pracy. Żarlen in- 
n\ c/łnwiek nie ran prawa załatwiania jakich- 
kolwiek żądaA przeciw Agencyom Pracy. 7 

Otworzyliśmy 40 akrową sub- 

dywizyę, blisko prosperującego 1 

9 fabrykującego miasta, z którego 

I można za 10e dojechać do wszy- 

I stkich części w Chicago. Podzieli- 

I liśmy część tych 40 akrów na ma- 
I łe farmy do chodowania drobiu, 

I czyli loty % akrowe. Teraz ofia- 
I rujemy je ha bardzo dobrych wa- 

3 runkach. Cena tych % akrowych 
lotów jest mniejsza niz regularne 

I pojedyncze loty, graniczące się z 

I naszą subdywizyą. Przyjdzie, wy- 
H bierzcie % akra lub więcej, i zacz· 

nijcie hodować kury. Popyt na 

drób jest zaweze wielki. Rozmów- 

cie się z naszym agentem co do 

I hodowania kur, gdyż z własnlego 
0 doświadczenia może was zapew- 

I nić, że możecie z tego mieć dobre 
i spokojne życie. Nie traćcie cza- 

su szukaniem pracy, lub też nie 

I pracujcie dla innych. Przestańcie 
1 .płacić rent. Pieniądze które pła-1 

I clcie za rent możecie wpłacić na | 

rMcn. 
fc || —«—— — ——wx» 

?ORZEBA kelnerki do polskiepj re- 

itauracyl; musi być doświadczona. 

Gniezno. 1124 Milwaukee ave. 31 

POTRZEBA dziewczyny do domo- 

wej roboty. 1327 N. Western a ve- 

lue. 2 

^OTRZEBA osoby do domowej pra- 

:y i dojrzenia składu. 1341 Julian 

•óg Noble. Buczernla. 

POTRZEBA doświadczonych wykoń- 
zarek przy płaszczach i ubraniach, 

loyal Cloak and Suit Co., 1121 N. 
Vsliland ave. 31 

Kupno i Sprzedaż. 
HELENO W O. 
Murowany dom, 4 mieszkania po 4 

łtfkoje, kąpiel i ustępy .... $4900 

igłosić się w storze: 

2216 W. Chicago Ave. 

MA SPRZEDAŻ dobra grosernia i 

ikład cukierków. 1430 Emma ul. 

kfAM na sprzedaż dwu flatowy bryk 

kapielniami. Nie chcę agentów. — 

040 HAODON AVE, 2gie piętro, w 

yle. 

STA SPRZEDAŻ kodeiny organ bar- 

Izo tanio. 1455 Wood ul. * 

CHAPIN ul. przy Trójcowie bargain. 
\Ta sprzedaż dna domy na jednej lo- 

;ie, jeden 3 piętrowy frame, drugi 
2 piętrowy murowany, 10 rentów 

— 

ionosi $70 miesięcz. i więcej Proper- 
ty czyste bez długu. Cena $6000.Wia 
lomość u Stefana Góreckiego, 1121 

\Toble ul. 

BRICK 4 po 4 pokoje gaz, ustępy 

wewnątrz, basement, góra. Rent $53 

C'ena $5500, lub zamienię na mniej- 

szy. 1022 N. Paulia ul. 

WOO wpłaty wystarczy, Teszta do.· 

godne waruniki. Dom na 5 rentów. 

[tentu $49 miesięcznie. Cena $4000. 
— 1022 N. Paulina ul. : 

DOM podmurowany na 3 rentów po 
4 pokoje, basement, gaz, ustępy wew- 

nątrz, zamienię na automobil, gro- 

sernię lotę; dom lub farmę. Zgłosić 

sie 1450 W. Chicago ave., L. 8. Stan 

kiewicz. 

STA SPRZEDAŻ śliczny 6 pokojowy 
cottage z dużym strychem i basemen- 

tem, kamienny fundament, ąaz, ką- 

piel i ciepła woda. Lota 29X152. — 

3104 N. Monticello ave. 

KTO MA na wymianę dom, farmę, lo- 

tę, grosernię, salon, automobil lub 

jakikolwiek interes, nie robi różnicy 
gdzie i co. Niech nas zawiadomi a 

dostanie to, za czem szuka. 14,>0 W. 

CHICAGO AVE. L. S. Stankiewicz. 

Hayniurket 3774. 

ŁADNE, dużebiurko ofisowe, waTte 

$25, oddam za $8, maszyna do pisa- 
nia kosztowała $100 sprzedam za 

$15. Zobaczyć można każdego czasu. 

1450 W. Chicago ave., 2gie piętro. 

NA SPRZEDAŻ koń, wóz l puszorki. 
1710 W. 21szy pl. 

NA SPRZEDAŻ stara wyrobiona gro- 
sernia, z powodu choroby. 359 

Huron ul. & 

NA SPRZifDA* maszyna do szycia i 

piec kuchenny. 1911 Cortland ul. 

NA SPRZEDAŻ koń, wóz i pusorki 
966 W. Chicago ave. 

FORTEPIAN na sprzedaż tanio. 1331 

Huron ul. 

STATKI sprzedam z powodu wyjaz- 

du. 1502 W. Chicago ave., z frontu u 

góry. 

KONCERTYNA na sprzedaż lub wy- 

mienię na mniejsze. 1526 W. Huron 

ul. 

NA SPRZEDAŻ properta 2 piętro. — 

1827 N. Lincoln ul. 

SZYFKARTY 
Na okręt „KURSK" ostatni odjazd 
do Rosyi — Zgłoście się zaraz do: 

S. M UR M EL, 
945 MIIAV'AI KEE AVE· 

DOBRY koń do sprzedania. 1618 Cen 

tinnial ul. 

Na Zamianę! 
Dwu piętr. dom na fundamencie za- 

mienimy na salon lub groserię. 
Dom Komisowy, l«"»43 PiviMon^U· 
TRZY łóżka tanio sprzedam, jedno 

drewniane. 826 N. Paulina ul., lsze 

piętro. 

Koń i wóz na sprzedaż tanio. 1439 

Cleaver ul., 

NA SPRZEDAŻ rogowa grosernia 
z 

powodu innego interesu. 
1528 North 

ave. 

MLECZARNIA na sprzedaż tanio 
— 

6 kan dziennie. 10 lj^N^Wood^ul^ 
GROSERNIA na sprzedaż z powodu 
samotności. 2132 Hamburg ul. . 

i Czy jesteś bez pracy, lub może chcesz zmienić swą 
| pracę PRZECZYTAJ OGŁOSZENIE uważnie. 

swój własny dom. Bądźcie swym 

własnym chlebodawcą i właścicie- 

lem swego domu i wy i wasze 

dzieci będą zdrowe i szczęśliwe. 
Zrofeimy specyalną ofertę dla kil- 

ku pierwszych kupujących. Dla 

tego nie czekajcie, nie odkładaj- 

cie i nie dajcie się wyprzedzić ko- 

mu innemu. Nasza oferta jest na 

10 dni tylko. Jeżeli nie możecie 

przyjść, piszcie do nas, a nasz 

reprezentant przyjdzie do was, l 

zabierze was ze sobą naszym wła- 

snym kosztem. Sprzedaz rozpo- 

cznie się w Niedzielę przez cały 
dzień, Igo listopada. Bądźcie pier 
W8z>mi i wyuierzeoie najlepszą 

lotę i otrzymacie specyalną ofertę 
i wszystkie informacye co do ho- 

dowania kur. Maia wpłata zape- 
wni wam lotę. Pamiętajcie pięć 
lot za cenę jednej. Weźcie Har— 

vey tramwaj na 63ciej i Halsted 

ulicy. - 

W. DZIEDIC 
155-ta ulica i Ashland Avenue 

HARVEY, ILL. 


