
Z BIURA 
METEOROLOGICZNEGO. 
w citftt doby wciorajasej najwyi· 

' 

»« temperatura wyaoeiia SI etopni. 

najnlia » stopni. Norma toa tem- 

peratura ir dała ty* wynoet 40 «- 

nl. Nidwyłk* temperatury w bie*%- 

cym roku 290 «topai. I 

Wschód ałońca o gods. 5 mia. M 

reno. 

Zachód słońca o gods. min. 15 

popołudniu. 
Dii siej s ja temperatura. 
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Pięknie dslś #i wtórem i Jutro.— 

Nie wiele smiany w temperaturze.— 

Najnireza około punktu marsnięcia. 

łagodny zmienny wiatr, najwięcej 

północny póiniej pó aocno-wschodni. , 

Niemcy w Łodzi. 
Z Lodzi donoszą 

— pisie „Ruaakoje 

Słowo*' — ie Niemcy z pomocą poza- 

bieranych w okolicach podwód wy- 

wożą swe składy intendentury 
w kie- 

runka Laska. Sieradza. Zduńskiej , 

Woli ku Kaliszowi, zaś obozy z arna- 

nicyą 1 przyrsądami technicznymi 
na 

1 

Zgierz. Łęczycę, Włocławek. Pr6cz 

tego w tym ostatnim kierunku 
odby- 

wa eię znaczne przesuwanie wojsk 

niemieckich, ściąganych oddziałami 

ł całego frontu. 
! 

Licie kolejowe z Lodzi zajęte są 

przez poci#gi sanitarne, przepełnione 

rannymi, których wożą do Lodzi nie· 

tylko ze szpital polowych z całego 

frontu, lecz i ze wszystkich miast, w 

których Niemcy urządzili chwilowe 

szpitale i lazarety. ; 

W związku z tą ewakuacyą władze 

niemieckie w Lodzi wzmocniły repre- 

sye 
* stosunku do ludności tart po- 

zostałej. wkładając kary nawet za 

zatrzymanie się na ulicy podczas 

przejścia wojaka. Nie wolna jest pa- ! 

trzeć nawet z okien w domach i 

balkonów na przemarsze wojsk. 

Szczególnie śledzi i czuwa nad tem ̂ 

nowy naczelnik pollcyl łódzkiej, ma- 

jor Appen. 
Oddział poczty niemieckiej nie 

przyjmuje listów zalepionych. Wy- 

jazd zagranicę osobom prywatnym 

został już wzbroniony. 

Komunikaty sztabu niemieckiego o 

..zwycięstwach niemieckich" nakleja 

ne są dwa razy dziennie na lokalu 

komendanta miasta, lecz nikt tym ; 

wiadomościom nie daje wiary. 

. 12-TA ULICA. 

W następujących agencyach 
moćna nabyć „Dziennik Chicago· 
skin: 

742 Bunker ul. 

1139 Clinton ul., 518 Dekoven 

ul., 833 W. 18ta ul., na narożni· 

kach 18ta i Halsted. 12ta 1 Jeffer- 
son i Maxwell i Jefferson. 

HAMMOND. INO- 

W ntttpu.tycych agenturach 
można zamawiać ..Dziennik Chi· 

ca^oiki": Stefanowski, 127 — 

156-ta ulM F. B. Hall, 141 Sibley 
ul., J. Krysińska. 558 Ames ave. 

3 Ruch « Towirzystwaeti. I! " 

* 
£E STANISŁAWOWA. 

— Tow. éw. Alojzego »r. 375 Zj. 

odbędzie kwartalne posiedzenie drló 

wieczorem o godzinie SmeJ. w hali 

ar. 4ty. Kady jest obowiązany sta-j 
* W się na to posiedzenie, ponieważ 

są ważne «prawy do załatwieni. Kto j 
nie by! z Tow. u spowiedzi wielka- i 

nocnej ten musi dostarczyć poéwlad 

czenie. — W. Menkickl. prez.; P. 

Czetntki, sekr. prot. .1423 N. Ash- 

land are. 

— Tow. św. Cecylii nr. Hty Zjed. 

odbędzie awoje miesięczne posiedze- 

nie dzlé wieczorem, o godzinie 8mej 

w hall zwykłych poeiedz«A. — Jan ; 

Czekała, prez.; Ant. W. Barwlg. se- 

kretarz prot. 
Z MAHNANOWA. 

— Tow. Polek iw. Anny gr. 583 

Zjed. odbędzie mieeięczne posiedze- 

nie dnia Igo kwietnia, w czwartek w 

hali zwykłych poeiedzeti, wszystkie 

członkinie musza być obecne. — Ka- 

rolina Olszewska, sekr. prot.. Ewa 

Dmoch, prezeska. 
DO AKUSZEREK. 

Posiedzenie Stow. Akuszerek Pol- 

ekioh w Chicago odbfdzie się dzisiaj 

Waeyatt» krów— 1 majo- 
mym donovlmj tf »mutn» wia- 
domość li na jdroiasa matka na- 

Ś. P. 

As|uU 
podofnała się s t/ro światem, 
opatnona éw. Sakramentami. d. 

10*o marca. LUI roku, o fo- 
dslni· 1:10 popołudniu, priedy- 
*%zy lat 7«. 

Po«r««b o4**Uio »i« w pił- 
ek. dnia 2fo kwietnia, o fodsl 
ni· ftoj rano, t domu taloby P. 
a*. Mit Bxckaae· m, do ko- 
Me MiP PM(da NaJ*w. Ma 

ryl Piany, a m enoa- 

tars lw Wojelaofca. 
W eM'Jkn ftalu po*r*fceni: 

tj. w czwartek, dnia 1-go kwietnia, 

» fodsiate f-mej wieceorem, w hali 

tforth-Western Univeraity Settle- 

ment róg Noble i Augusta ulic. — 

Sprawy bardzo w aine. Obecnoé ko- 

nieczna. — T. T. ndrtelcayk, prez. 
T. « Laékorxytieka, sekr. prot. 

. P. 
Henryk 

przeniósł się do krainy niebies- 
kiej i powiększył grono anioł- 
ków. dnia 3 Igo marca, 1916 

roku. o godzinie 5tej rano, — 

przeżywszy 4 lata i 11 miesię- 

cy. 

Pogrzab odbędzie si w sobo- 

tę, dnia 3go kwietnia, o godzi- 
nie 8mej rano, z dbmu żałoby 

pnr. 3052 Keeley str., do koś- 
cioła Najéw. Maryi Panny, a 

stamtąd na cmentarz Zmartwy- 
chwstania Pańskiego. 

W ciężkim żalu pogrążeni: 
Maryanna i Franciszek Ra- 

daesewecy, codzice; Jadwiga i 

Alfreda, siostry; Kaźmierz i 

Julianna Radaszewecy, dzladuś 

i ba bcia ; Józef i Józefa Toma- 

szewscy, dziaduś i babcia; — 

Władysław, J óeetf, Stanisław 

Radaezewscy, wujowie; Jan To- 

maszewski, wuj; Kaźmlra, Ro- 

zalia Tojnaeeewskie, ciotki ; Ma 

nifław Bu baca, wuj; Józefa Ra 
daszewska. ciotka. 2 

Wszystkim krewnym 1 znajo- 

mym donosimy tę smutną, wia- 

domość iż najukochańsza mat- 
ka naeza 

ś. P. 
Regina. Korda 

po krótkiej lecz ciężkiej choro- 

bie, pożegnała się z tym świa- 
tem. opatrzona św. Sakramen- 

tami, dnia Igo kwietnia, 1915 

roku. o godzinie 7mej rano, w 

podeszłym wieku. 

Pogrzeb odbędzie się eobo- 

t«. dnia 3-go kwietnia, o godzi- 
nie 9tej rano, z domu żałoby p. 
nr. 1628 McHenry ul., do koé 
cioła św. Stanisława Kostki, a 

stamtąd na cmentarz tm. Woj- 
ciecha. 

Na ten smutny obrządek za- 

praszana wszystkich krewnych 
I i znajomych, w ciężkim żalu 

I pogrążeni: 
Antoni, Leon, Jan 1 Franci— 

! ezek, synowie) Anita Lewińska, 
1 Auffusftyna Lanki, córki; >La- 

3 ryanna Żela, siostra; wraz * 

I całą rodziną. 

1 
Wszystkim krewnym 1 inajo- 

mym donosimy tę smutną wia- 

domość iż najukochańsza tona 
1 matka nasza 

ś. p. 
Stanisława Pałczyńska 

(z domu Derka) 
po długiej i ciężkiej chorobie, 

pożegnała się z tym światem, 

opatrzona św. Sakramentami, 
dnia 30go marca, 1915 roku, o 

godzinie litej wieczorem, prze- 
żywszy lat 30. 

I Pogrzeb odbędzie się w so- 
botę. dnia 3-go kwietnia, o 

godzinie lOtej rano, z domu 

żałoby pnr. 2132 Lufoeck ul., do 
kościoła św. Jadwigi, a stamtąd 
na cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni : 
MajKyirtUian Pałczyński, — 

mąż ; Agnieszka, Eleonora 1 

Wilhelm, dzieci. 

~O" 
Jóref Pomiak 

przeniósł się do krainy niebie- 

skiej 1 powiększył grono anioł- 
ków, dnia 31go marca, 1915 ro- 
ku, o godzinie 5:30 rano. prze- 
żywszy 5 lat i 9 miesięcy. 

Pogrzeb odfeędzie się w pią- 
tek, dnia 2go kwietnia, o go- 
dzinie lOtej rano. z domu żało- 

by pnr. 1588 Dickson ul., do 

dolnego kościoła św. Stanisława 
Kostki, a stamtąd na cmentarz 
św. Wojcieoha. 
W ciężkim żalu pogrążeni: 
Piotr 1 Franciszka Poznlak, 

rodzice; Antoni, brat; wraz z 

całą rodziną. 

Drobne ogłoszenia Pi 

WAŻNE DLA GALICY AN 
fl- 

Katdv, kto pncnw ·9> 
rad /.li rodzina lab przy- 
tció! z (Hltcyl do Amerr. 
tl Olech ple»·. lab oeobié- i 
'le zjlofi il« do RnMtftn J 
kmerlcfta Bureau. który 
» <riio* infonMey*, Ze- 5 
ilm wy#iw*te flenląd/· do 9 
Jelłcyi. dotriedicie alą — ^ 
», lerw o kar· w :emie blu- 
». ponlewU k«n obecny 
, wiele Jak <U- 
rnlelor. AdreeMartfUld : 

Ruseian American Bureau 
N. Fifth A-we. 

tom. Budolph 1 Lak· «1. Chicago, UJ. 
Biaro otwurte eodrieaoi· do godxiey -maj wle- 
sor>n 1 w oledxi·.* do 4>Uj popołudni·. 

nWHTWT pokój g oeotmem wej— 
fccMcn. 1209 Chicago ar·.. Soie pl«- 
:ro. 

POTRZEBA <hr6ch panów na mie- 
akanie. 2342 W. 2OU «L, blisko 

Mesura »·. 1 

Drobne ogłoszenia 
Kftłuybeta 1 gruntowna 

Nauka Angielskiego 
Trzy miesięczny kurs $ 

Nowe klaty formujemy co tydzień 
Osobom pozamieiacowym wyayłamy kar»» 

poedoneyjn· próbne lekcy darmo. 

Jedyna. odpowiedzialna, najataraza. 
największa i nznana aa najlepszą: 

NARODOWA SSEHLOŁiA. 
1111 HnwaakM ., Młako Dtvteto* ulicy 

Otwarta sima ł latem we dnie t wieczorem 
W niedziele 1 święta od 10-eJ do tae) przed pol 

Cey macie Jakich krewnych lub 
prayjaciół w starym kraju, o któ- 
rych cbcecie się dowiedzieć; przyj- 
dźcie do naszego biur*, a my od- 

najdziemy tch dla was. 
Mjr sprzedajemy «zyfkarty na wazyat- 

kle Unia, odsyłamy pieniądze do wssyst- 
kich csęrfci świata, postaramy się o pasz- 
porty dla waszych krewnych i przyjaciół, 
iclągamy różne etarokrajekia dokumen- 
ty, i kolektujemy różne rachunki. 
W Jakichkolwiek sprawach legalnych, 

prsyjdżcie do oas po poradą, za którą nic 
nit żądamy. 

Józef Lepsa & Co. 
So. Lm Salle St. \ 

Pokój , Chlctco, Ul. 

Otwarte w każdy tale od a-5. w aledz.od e-ll 

WYŁĄCZNA POLSKA SZKOŁA 
BALWIERSTWA 

tksperd netą. Prtrrewly dajemy. Mała zapłata 
podczas sa oki. Czysty lekki fach. Oaoblata le- 
ttre kcy a. Dzienne wieczorne kursą. Zapytać al^ 

o pana Witkowskiego. 

Weedea's High Class Barber Scbool 
1253 W. Madison ul.. CHICAGO 

Farba Sl.OO galon 
24 kolory i biały. 

Pokost, emalia, ,,stains" etc 
za mniej nit cena kosztu. Zgłodcle się i 

zobaczcie towar lub piszcie po kartki z 

kolorami. 

Magazyn F^arb 
1534 S. Western Art , 2 piftra, Ckicaf· 

ORGANISTA praktyczny i doświad- 

czony w muzyce, poszukuje posady. 
Może prowadzić chór mieszany. — 
Wszelkie korespondencye proszę 
nadesłać do adm. Dziennika Chicago 
tkiego pod cyframi A. L. — 48. 2 

OGRODNIK ze starego kraju poszu- 
kuje zajęcia za małem wynagrodze- 
niem. F. Bakalarski, 1800 W. 18ta 
uL 1 

SKŁAD do wynajęcia pnr. 4-348 Bel- 
mont ave., miesiąc dzierżawy dar- 
mo. Dobra lokacya dla grosernlka 
lub rzeźnika. 3 

Jesteś bez pracy? 
Bądś balwierzem, nauczymy 

ciętego fachu w kilku tygodniach 
Jedyna «koła balwierska w ca- 
łym kraju, do której przyjmowa- 
ni tą studenci wszelkich narodo- 
wości na jednakowych warun- 

kach. Ilustrowany katalog wysy- 
łamy darmo na żądanie. Aresowaó 

Burkę Barber School 
110 W. Mitilison ul. Chicago, Ul. 

DO wynajęcia elegancka sypialnia w 
ogTodzie. 1719 Robey uL, blisko Mil- 
waukee ave. 

PnfUtnen Ubrali „t£».?£2.r 
i itereenjącą pneę. krótki· /odsiny. Uceyrajr w· 
dale 1 wieczór. Mnetra Ait trmwoów. PokAj 090 

MasMlo Tempie Budynek. State I Randelph uL 

DO polskich farmerów! Otj po- 
trzebujecie chłopca od 15 do 17ta 

lat do pomocy na farmie. Jeśli tak 

to napiszcie do pana Śleszyńskiego, 
1007 County Building — Chicago, 
Illinois. · X 

KTOBY miał mieszkanie dla dwóch 
oeób za czyszczenie domu i praniu — 
doświadczona dobrze. 841 Lincoln 1 

"Rice, blisko Chicago ave. 1 

INTELIGENTNY człowiek, feldsher, 
szukam roboty w aptece, salonie lub 

za janitora, za tanlę cenę. John 
Slplrin, 635 W. l2ta ul. 3 

OzytaJ! Proezę spróbować 1 Nadeélij 
tylko lOc na przesyłkę a otrzymasz 
10 przykazań bardzo uciesznych 1 

prófbę niewidzialnego atramentu dar- 
mo. Adresuj: Frank Tomaszki, — 

11636 Sangamon ul., Weet Pullman, 
111. 1 

JEŻELI POTRZEBUJECIE CHŁOP- 
CA 4o przesyłek, do fabryki, na wda 
lob na farmę, telefonujcie Franklin 

3016 — lokal 79, a pan Hill lub pan 
Śleszyński przyśle wam odpowiadna- 
go chłopca. 

Około połowę chłopców 
którzy staja przed sadem dla mało- 
letnich sa sierotami lub pół-sierota- 
mi. Brak pracy przywiódł Ich do tego 
sadu. Pomoc dana szybko not· nieje 
dnego z nich uratować. 

Adres: Juvenile Court-County Bldg. 
Chicago. 

POTRZEBA 2ch mężczyzn na mie- 
szkanie. 1124 Milwaukee ave., 3cie 

piętro, front. 
' 

DO PANI Julii Strzeszewskiej i kto 

jest w tym interesowany. Będąc da- 
wniej lokatorem pnr. 2849 Farrell 

ul. Właściciel żąda aby meble so- 

bie zabrał, jeżeli nie będę. wyjęte w 
lótu dniach, stracicie wasze meble 
i wszystkie legalne obllgacye będą. 
zakończone. 

POTRZEBA panienek lub panów na 
mieszkanie. 1408 Erie ul., lsze pię- 
tro. front. 

Pokój dla dwóch «panów, osobne wej 
.écie. 1059 Milwaukee ave., 3oie pię- 
tro. 

POTRZtEBA mężczyzn na mieszka- 
nie, bardzo tanio. 11357 Chicago av. 

naprzeciw parku, blisko Noble, ostat 
nie piętro. 

POTRZEIBA 2ch kolegów na miesz- 
kanie, $3 miesięcznie. 10H2 N. Ash- 
land ave., 3cie piętro, front. 

(MARYAN Sadowski poszukuje sio- 

stry Maryanny Paradowskiej, z mę- 

ża Sarnowska. Z gubernil Płockiej, 
gminy Kykuł. Ktoby o niej wiedział, 
proszę zawiadomić 1306 Wade ul.— 

róg Currier. 

Chcę zamienić. 
Chcę famę w zamianę za chlcagoskle 
properta. 

Ed. S. Graf, 
1683 Milwaukee ave. .7 

POTRZEBA rjężczyzn na mieszka- 
nie. 10?4 Milwaukee a*·., 8de pię- 
tro, front. 1 

Próbne ogłoszenia 

ZGrBILEM „Fox Terrlor" pea bru- 
natny z plama na łbie. Proeię od- 

prowadzić do 724 N. Ashlaad are.— 
nagroda. 

PRACA. 
Mężczyźni i kobiety bez zajęć eprze- 
dajy nasze ,,unempU>yed" paczki. — 

Wszyscy kupują, wielki profit nie 

potrzeba wiele namawiać. Mr. Fan— 
tus, 5te piętro 

— 525 S. Dearborn 

ul. 3 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. Musi umieć gotować. 2323 

Frankfort ul. XXX 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- 
sowania po nauce dobry zarobek. — 

2153 Milwaukee ave. 2 kw. 

POTRZEBA chłopaka do mleczar- 

skiej roboty, takie który ma dużo 
znajomych w Chicago. Zgłosić się od 

5tej do lOteJ wieczorem. 1817 W. 
Huron ul. 1 

POTR33EBA dziewczyny do robienia 
podszewek na specyalnle zamówio- 
nych spodniach. 1648 N. Haddon 

awe., 2gle piętro. Philip Price. 1 

POTRZEBA maszynlarek 1 wykończa 
rek przy damskich surdutach. 150*7 

W. Division ul. 1 

POTRZEBA kleszeniarza 1 do fastry 
gowanla dziur oprzy ramionach 1 

dziewczyny do wyciągania fastryg ł 

do robienia rękawów męskioih 
sudrtuachm. 1721 Brigham ul. 1 

POTRZEBA krawca może być świe- 
żo z kraju. Adres F. Comber, Paris. 

Tenn. » 3 

POTRZEBA Inteligentnego, bystre- 
go mężczyzny, jako agenta do kolek- 
towanla dla ..Insurance". Płaca 1 

komieowe. Świetna sposobność na 

przyszły awans. Royal Life Insuran- 
ce Co., 3200 W. 26ta ul. 1 

POTRZEBA doświadczonych maszy- 
nlarek na parowych maszynach — 

przy damskich bluzkach, dobra za- 

płata. Stała praca. 3229 Sheffield 
are., róg Belmont. 1 

POTRZEBA dobrych prędkich wy- 
kończferek przy damskich bluzkach, 
także dziewcząt do przyszywania gu 
zików. 8229 Sheffield ave., róg Bel- 
mont. Dellman Mfg. Co. 1 

„KINBUNG'* drzewo dajemy darmo. 
66 E. Randołph ul. Przyjedźcie z 

wozami. 2 

POTRZEBA starszej niewiasty do 

pilnowania dziecka. Jeden 1 pół ro- ' 

ltu etare. Pierweze piętro. 2247 Lu- 
beck ul. Jadwlgowo. 2 

FOTRlZEBA balwierza na sobotę i 

niedziele. 918 N. Hermltage ave. 

DOBRA posada dla Polki akuratnej 
i cfcętnej do pracy. Znajomość bu- 

halteryi 1 biurowej pracy konieczny. 
Zgłosić się liitownie do W. Domibro- 
wska, 1465 N. Wood ul. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty .1004 N. Western ave. 3 

POTRZEBA balbięrza. 1309 Huron 

Ulic». ·'·»»·. - *«· - 

POTRZEBA kobiety do bawienia 

dzieci, taka, która umie gotować. — 

171« Wood ul. 2 

PORZElBA modnlarkl do kapeluszy. 
1646 W. Chicago ave. 2 

POTRZEBA dobrego balwierza. — 

Zgłosić się wieczorem. 2624 W. 26 

ulica. 

POTRZEBA doświadczonej kelnerki 
do reetauracyl Gniezno. 1124 Mil- 
waukee ave. - 

POTRZEBA młodego człowieka "do 

pracy w stolarni. Zgłosić się 1337 

Bauwans ul. 

POTRZEBA dobrego balwierza. — 

1340 N. Paulina ul. 

POTRZEBA balwierza na soboty 1 

niedziele. 468 N. Robey ul. 

POTRZEBA dobrego balwierza na 

sobotę 1 niedzielę. 1757 W. Oblcago 
ave. 

· 

POTRiZEBA prasownlków przy męs- 
kich ubraniach. 1703 Grand ave. 2 

POTRZEBA dziewczynę do ofisu do 

kasy, dobra zapłata. 1219 Dickson 

ul., skład rzeźniczy. 

POTRZEBA dobrego balwierza na 

eobotę. 1212 Noble ul. 

POTRZEBA balwierza na stałe, za- 
raz. 886 Milwaukee ave. 

POTRiZEBA agentów do sprzedawa- 
nia nowo-wynalezlonej prasy do spo- 
dni. Agenci! Możecie zarobić $5 do 
$7 dziennie. Pisz po sample i warun- 
ki, jeżeli chcesz zapłacić $1 przy od- 
biorze." Adres: Derby Noveltj Co.,—· 
170 Derby str., Balem, Mass. 3 

POTRZEBA dobrego prasownika, za 

raz. 12«4 N. Ashland ave. 

POTRZEBA doświadczonych maszy- 
niarek i wykończarek ( finishers) — 

przy damskich spódnicach (ekirts). 
Graber and Alexander, 1542 Milwau- 
kee ave., 3cie piętro. 

POTRZEBA do fastrygowania (bast- 
ers) przy płaszczach. J. Hoffman and 
Co., 1328 Milwaukee ave., 3cie plę- 
tro. 3 

POTRZEBA doświadczonych sprzeda 
waczek przy damskich płaszczach i 

ubraniach. Strloker, 1320 Milwau- 

kee ave. 

POTR3EBA doświadczonych wykoń- 

czarke, fastrygarek 1 dziewcząt do 

guzików przyszywania przy płasz- 
czach i ubraniach. 327 . Market ul. 

GolcTberg and Stein. 2 

POTRZEBA panny która prowadzi ja 
kl interes, lub może wstąpić do inte- 

resu; wieku 20 do 23. Zgłoszenia 11- 

etownlę pod literami C. L. 137. 

POTRZEBA balwierza natychmiast. 

2141 N. Leavltt ul. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. Applebaum, 1269 N. Lincoln 

ul. 

PORZEBA niewiasty która gra na 

fortepianie, w ekładiie fortepianów. 
Adresujole. Dziennik Chlcagoski Nr. 
866. 

' 

POTRiZEBA wykończarek przy dam 
•kloh ubraniach, także do innych ro- 

bóU Phillips, 1251 Milwaukee ave. 
wchód s tyłu. 2 

PRACA. 
PO RZĘSA 25 mawyniarek przy spó- 
dnicach (skirts). M. Groesman, 2028 
W. Division ul. 1 

POTRZEBA sprzedawacay doświad- 

czonych Jako agenci do aeekuracyi i 
realności. Płaca i komisowe. Świet- 
na sposobność do awansu. Zgłosić się 
0 7mej wieczorem. 122 N. California 
ave. 3 

POTRZEBA dziewczyny do ogólnej 
domowej roboty. 14 W. 18ta ul. 1 

POTRZEBA dobrego balwierza na 

wieczory, zaraz — Zgłosić się pnr. 
1700 W. 19ta ul., róg Paulina. 1 

POTRZEBA balwierza na wieczory 
sobotę i niedzielę. 1920 Wabansia 

ave. 1 

POTRZEBA dobrego .strapper przy 

wozach (wagon works). Bradley 
Burr, róg Park and Campbell ave. 

1 

POTRZEBA 50 maszyniarek i wy- 

kończarek przy damskich płaszczach 
1 spódnicach. Tylko doświadczone. — 

1036 N. Ashland ave., Superior Gar- 
ment Co. 2 

POTRZEBA ręcznych dziewcząt do 

robienia podszewek przy kamizel- 

kach. 1551 Tell pl. 1 

POTRZEBA 25 maszyniarzy przy 

spódnicach (skirts). M. Grossman, 

2023 W. Division ul. 1 

POTRZEBA niewiasty w średnim 

wieku za gospodynię, tylko taka — 

niech się zgłosi, która potrafi do- 

brze gotować u familii gdzie jest du- 
żo dzieci. Adres: 1527 W. Chicago 
ave., 2gie piętro. 

dobrego balwierza nie 

ucznia, na wieczory. 928 Will ul. 

POTRZEBA różnych maszyniarek — 

przy kamizelkach. 1910 Wabansia 

ave, 3 

POTRZEBA kelnerki. 1720 W. Divi- 

sion ul. Restauracya. 2 

POTRZEBA doświadczonej dziewczy 

ny do kuchni. 830 N. Carpenter ul. 

POTRZEBA doświadczonych dziew- 

cząt do przebierania papieru. Zgłosić 
się 140'6 W. Lake ul. 

POTRZEBA maszyniarek do robie- 

nia epodnic (skirts). Przyjdźcie go- 
towe do pracy. Stała praca. 140 N. 

State ulica. Pokój 610 Swilder and 
Kobison. 3 

POTRZEBA dobrego balwierz* na 

wieczory. 30-3*6 Milwaukee ave. 

POTRZEBA kobiety do dziecka na 

stałe, z wiktem i mieszkaniem. — 

Dobra zapłata. 1227 Mautene ct. 

POTRZEBA dobrego balwierza. — 

188 W. Erie ul. 

BIURA PRACY. 
Najwikrie i Najstarsze Biuro Pracy 
Potrzeba wielu daieweaat do resturaucyl, myola 
Statków do 17 tygodniowo. Niedziele wniDe 
lab z niedziela. Kobiet do klubów od 1 do t 
cbleraoi» statków. Kucbwrk do reetauranoyi 
I neloodtr. Dziewcząt do domowej robot,/. do 
hotelów 1 na wyjazd. Dz ewcząt dp fabryk. No 
m -przybyłe otrzymują dobra stała pracę, niepo. 
bufecie czekać motecie lid zaraz do pracy. Jes 
Łbimy w interesie IB lat i dajemy najlepszą prace 

• 15 Milwaukee if». nad apteką 

Kupno I Sprzedaż. 
NA SPRZEDAŻ salon. 1601 W. Hu- 
ron ul. 3 

Koń, wóz i puszorkl do sprzedania. 
1460 North ave. 3 

TRZY piece na sprzedaż kuchenny, 
gazowy I ogrzewać*. 1308 W. Ohio 

ul. 3 

G-ROSERNIA 1 buozernla, dwie loty 
1 dom na sprzedaż. 3815 N. Christia- 
na ave. 7 

FARMA na sprzedaż, bardzo tanio 
120 akrów, dobra czarna ziemia, 
mil od miasta. Glear Brook, Mlnn. 
Zgłosić się 2739 N. Campbell ave., 

Chicago, 111. 3 

SZEAVISKI warsztat na sprzedaż, z 

powodu wyjaadn. 1540 N. Ashland 
ave. 

Powóz, para koni 1 uprząż na sprze- 
daż. — $150. — 1648 North ave. 3 

GR09EJRNIA na spTzedaź. 1349 Hu- 
ron ul. 3 

NA SPRZEDAŻ warsztat szewski w 
najlepszej okolicy. $3.75, jeżeli ku- 
picie zaraz. Cena»$30. Doskonale 1- 
dzie Interes. Sprzedam maszyny o-- 

sobno. 3207 W. North ave. 2 

NA SPRZEDAŻ 3 krzesłowa balwler 
nlla, z powodu wyjazdu. Rent $15. 
1600 N. Ashland ave. 

Kupię farmę jeżeli nie wygórowana 
cena. Ficnerski, 908 N. Ashland av. 

Chicago, 111. a 3 

SKŁAD cukierków na sprzedaż. — j 
1422 Augusta. 

NA SPRZEDAŻ zakład czyszczenia i | 
farbowania, zpowodu choroby. 1429 
W. Superior ul. 2 

KOMODA 1 szafa na sprzedaż tanio. 
1527 Walton ul. 2 

NA SPRZEDA# skład cukierków i 

drobiazgów. 1725 Augusta ul. 2 

BARDZO tanio na sprzedaż groeer- 
nia z powodu kupienia swojego do- 

mu, z grosernia· Adres w adm. Dzień 
Uik'a Chic&goskiego. 3 

Wielki liargain. 
składający się z trzech fletów z ga- 

zem i ustępami, ulica asfaltowana 1 

zapłacona, cementowy chodnik, wszy- 
stko w najlepszym stanie 1 wszystko 
kosztowało obecnego właściciela 

$4500, jest zmuszony sprzedać za 

$3250; dom znajduje się pnr. 2024 

West 23cia ul. Właściciel: 
Józef Karban, 

2618 8. Hardin# ave., 
Telefon LawndaJe 7760. 

7 

Pierwszorzędna balwlernla do sprze- 
nia na trzy krzesła, z powodu innego 
interesu. Adres w adm. Dziennika 

Chlcaigosklego. 2 

NA SPRZEDAŻ 4004 School ul., 2 

piętrowy nowoczesny murowany bu- 

dynek, elektryka; 30 stopowa lota. 

Morgecz $4600. — $1000 gotówki, 
reeita na łatwe spłaty. S. M. Come, 

79 W. Monroe ul. Telefon Randolph 
354J». 8 

^.V.. ? .. iLli w. L.*- . t -JA 

Kupno i Sprzedaż. 

Baczność Rodacy! 
; AKRÓW urodsaj- 
DUUUU nej ziemi zostało 
rozmierzone przez GRJMMER 
LAND CO. samych właścicieli 
głętou na działki po 40—80—160 
akrowe farmy w kolonii Warsza- 
wa, Michigan, zaraz blisko duże- 
go miasta Garden, Mich. 150 
polskich farmerów jest na miej 
scu, 50 domów stawiamy dla no- 
wych osadników, oraz oczyścimy 
każdemu po 10 akrów ziemi, żą- 
damy tylko wpłaty na każd^ 40 
akrowa farmę $200, reszta na 

spłaty po $5.00 miesięcznie; zie- 
mia jest dobra, gliniasta i uro- 

dzajna na wszelkie warzywa, ko- 
niczynę i owoce w następ: ych 30 
dniach opłacimy każdemu podróż 
oraz zapłacimy każdemu $50, kto 
udowodni, że ziemia nie jest do- 
brą, na wszelkie produkta far- 
merskie i owoce. Mam także far- 

mę 80 akrową, 50 pod pługiem 
reszta dobry las, dom stodoła, 
stajnia, studnia, piękny sad owo- 
cowy, 35 urodzajnych drzewek. 
Cena tylko $2500. Potrzeba wpła 
ty $1000. Reszta na łatwe spłaty. 
Piszcie natychmiast lub zgłoście 
się osobiście do głównego ofisu 

kompanii. 

S. J. Szatkowski 
1286 Milwaukee Avenue 

róg Paulina, ul., 3 piętro 
CHICAGO, IŁL 

NA SPRZEDAŻ nowe 2 piętrowe do- 

my w Avondale, na łatwe spłaty, tak 
jak rent. 2814 Dawson ave., blisko 
Milwaukee ave. X 

Dlaczego Płacić fient 
ŁADNY, dwu piętrowy murowany 
dom i basement, lota 30X125. dwa 
duże renta, góra, kąpiele, wszystkie 
nowoczesne ulepszenia, elektryka i 

gaz, duża porcz. Numera 5232-5236 
W. 31sza ulica w Hawthorne."Cena 

tylko $40 
Warunki $500 gotówki, reszta na 

spłaty. Nieodwlekajcie zobaczcie to 

natychmiast. 
FRANK J. PETRIT, 

1443 W. Ifth ul.. 
blisko Ashland av. Tel. Canal 800 

Pieniądze na Pożyczki 
Ja rot.iq Hrugie Morgec/.ow* pożyczki na pro- 
perta po procent rocznie. Pieniądz* na ulep·?.*, 
nie waszego domu; na ,,texa'' lub gdy potrzebuje- 
cie tymczasowo gotówki nie htnbarasiij. ie 
przez povczanieod przyjaciół lub krewnych. Mo- 
żecie pożyciyć poufnie odeinnie. Moje ce y są u 
miarkowane. Spłacać bądz ecie w ma!ji h («'god- 
nych ratach. — JULIUS I_. MARK» 
; 79 W. NONKOEI7Ł pokój 603 
róg Clark ulicy. . 13 

GROSERNIA na sprzedaż z powodu 
wycofania się z interesu. 1404 Holt 

ul. 1 

Pierwszorzędny szap obuwia repera- 
cyi i także skład nowych trzewików 
otworzył Sam Kamiński, 1148 N. 

Robey ul., — Najtańsze ceny. 3 

Pożyczki na drugi morgecz 
na chicagoską realność 

5^ procent rocznie, łatwe miesięcz- 
ne spłat: 

O. STEIN 
Pokój 812 North American Budynek 
Półn^-zach. rósr Stnte i Monroe uL 

KTO CHCE KUPIĆ, lub zamienić 

dom, farmę, najlepiej niech idzie lub 
pisze do znanego biura realności 8. 

żukowskiego, 908 N. Ashland ave., 

Chicago, 111. XXX 

Muszę spr/edać śliczne nowe me- 
ble, $150 parlorowy garnitur 
$36 — $40 dywany $16 - $«5 
mosiężne łóżko $30, stół dojadał 
ni, kanapa, goto walnie, stół do 

czytelni, także $40 maszyna do 
szycia $9. — 1214 N. itobey al., 
blisko Division. 

NA SPRZEDAŻ 3 krzesłowa balwler 

nla, z powodu wyjazdu. Para ogrze- 
wana. $15 rent. 1600 N. Ashland 

ave. 1 

NA SPRZEDAŻ 
skład rzeźniczy, w poleklej okolicy. 
2 Compound wagi, nowa lodownia, 

wszystkie maszyny, potrzebne do 

składu rzeźnicięego. Wszystko sprze- 

dam za $250, z powodu wycofania 
się z interesu. Tani rent, lease na 

długi czas. Adres w adm. Dziennika 
NA SPRZEDAŻ grosernia. 2342 Blue 
Island ave. 1 

NA SPRZEDAŻ salon z powodu cho 
roby. 763 Milwaukee ave.A 2gie pię- 

Extra Farma w Michigan 
musi być sprzedana, z powodu sta- 

rości za bajeczna cenę. Śliczna oko- 
lica, pół mili od miasta Holland, 
Michigan. Farma ta zawiera éliczne 

budynki, maszynerie 1 120 akrów 

ziemi; śliczny sad rozmaitego ga- 

tunku drzewa owocowe. Sprzedam 
lub zamienię na Chicagoskie proper 
ta. Zgłosić się do: 

ZUWALSKl i OBST CO. 
1611 Augusta Str. 

blisko Ashland Ave. 

NA SPRZEDAŻ ,drop head* Sjnger 
maszyna do szycia. $10, jak nowa. 

763 W. 35ta ul., blisko Halsted ul. 
3 

GROSERNIA na sprzedaż. Zgłosić 

się po 7mej wieczorem. 1810 W. 

North ave. , 1 

NA SPRZEDAŻ BARGAIN 752 Włl- 
low ulica, drewniany, skład 1 pomle- 
szkanlowy budynek. Dobrzy lokato- 

rzy. Zapytać Katz, 5110 Prairie ave- 
nue. Telefon Drexel, 8944. 27—30—-1 

NA SPRZEDAŻ ŚLICZNY 6 pokojo- 
wy cottage, duży strych 1 baeement, 
kamienny fundament, gaz, ciepła 
woda, kipiel. Lota 29X152. Sprze- 
dam tanio. 3104 N. Montlcello ave. 

• 26-27-30-1-8 

SPRZEDAM tanio 40 akrów» farmę 
w Wisconsia. * mieście, farma bę- 
dzie parcelowana na 1 oty. Otna 

$1000. — IM8 N. Campbell ave.-3 

' u- 

Kupno i Sprzedaż* 
Pieniądze na Pożyczki 

Zrobimy wam potyczkę na Orosi Merceei M 
WBB7.H realnoéc » laltąkblwiekbadl aum w 
krótkim czasie. My liczymy pro<*nt i wy mo- 
tecie spłacać w łatwych miesięcznych rat<oh. 
Jeżeli potrzebujecie pieniędzy n· budowę, lab 
na ulepszenie waszych propertów. do zapłat* 
oi* podatku lub procentu o· w«ezycb prope»· 
tacb, albo Jeżeli chcecie spłacać swój p\er«rrtf 
morgecz. jeteli kupujeoie lub zamieniacie «wo- 
je properta a potrzebujecie gotówki do zam- 
knięcia waszego kontraktu, zgłoćoie się do nas 
LOUIS STERN & COMPANY 

Mortgage Bankierzy 
. Ł# Salle ulice 

Pół.-wschodni róg Madison I La Sali· al. 
Pukój 909 Telefon MaiO 4843 

Przeczytajcie to... 
Cottage 2 flety na 50 stopowej Io- 

de. Dębowe podłogi, elektryczne 
światła, kąpiel, gaz, gorąca i zimna 

owla, ulica asfaltowana i zapłacona, 

jeden blok od dwóch linii tramwa» 

jowych. Gotówki $1000 1 $15 mie- 

sięcznie. Cena $8250 

Wiliam Zeloelcy 
1905 IJelmont Ave. 

TELEFON: LAK VIEW 1041 

120 AKROWA farma w Wisconsin 

sprzedam tanio. Właściciel, 2926 

Dawson ave., Avondale. .1 

NA SPRZEDAŻ rogowa grosem!* w 

polskiej okolicy. Adres w adm. Dz. 

Obicagoskiego. . 3 

Kupię National Cash Register. Old- 

aker, 166 W. Chicago ave., Telefon 

Superior 1755. S 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków , 

powodu wyprowadzenia mleczarni. 

2022 N. Lincoln ul. 1 

BARGAIN dobrze opłacająca się gro' 
eernia i skład delikatesów. Dobra 
lokacya. 2652 N. Avers ave., Tele- 

fon Belmont 6244. 1 

STATKI domowe na sprzedaż tanio 

z powodu wyjazdu na farmy. 882 N. 
Hermit&ge ave., front, 2gie piętro. 

1 

Krawcy uwag*! „Arbetter" padding 
maszyna na sprzedaż bardzo tanio, 
także Echer pressing maszyna. C. 

Martinek, 2612 S. Ridgeway ave. 1 

SKRZYPCE do sprzedania ręcznej 

roboty, bardzo dobre. 1117 N. Lin- 

coln ul. 6 

NA SPRZEDAŻ murowany dom z lo- 
tą. 2432 Augusta ul. przy par. św. 

Heleny. ~3 piętra, 6 pokojowe miesz- 

kania, ustępy 1 kąpiel. Wartości 

17000 sprzedam za $5650. Zgłosić 

się do właściciela. Scie piętro. 1 

935 do $70 młodych klaczy, ekspre- 

sowych wozów, tanio za gotówkę lub 
wypłatę. 175 Wabansia ave., biis- 

ko Ashland. 1 

Koń, wóz s Junk. Licence na sprze- 
daż. 2465 Clybourn ave. 1 

SALON na sprzedaż z powodu niepo- 
rozumienia między wspólnikami. — 

73*3 N. Leavitt ni \ 2 
h 

DOBRA grosernia na sprzedaż w pol 
Bkiej okolicy, tanio. 1667 W. fOta 

ulica. 1 

ZA BEZCEN ZA GOTOWK * A 

północnej stronie 25 dobrych byane- 
sowych lot. Adresować R. A. 100. 
Dslennlk Chlcagoekl. t 

150 do flOO kupi koale. Wybieracie 
M»ble i 6 cl u koni 1 Jedną klęcz, Od- 
powledne do różnej pracy, także we- 

ly 1 puszorkl, taalo. utywam* ante- 
moblle. Whlte City Baprets, Hit' 
N. Callforala ere. t 

— 

Rzadka Sposobność! ! 
Kładka sposobność u'okowania pie- 
niędzy. — Prywatna familia opusz- 
cza miasto i sprzedaje swoje Chica- 
goskie dochodowe properta; a one o- 

płacą wam 18 procent na waszych 
pieniądzach. — Jeden nowoczesny 

byznesowy budynek na Washington 
boul., wydzierżawiony na 3 lata do- 
bremu lokatorowi — 921,000. — 

Gotówki $7000 
Jeden murowany rogowy skład i 

fiat budynek. Logan Square. #0000. 
Gotówką $800" 
Jeden 4 po 6 pokoi murowany fiat, 
budynek z ..garage", blisko Robe/ 

ul. $0090. OotÓw!:ą 
* 

Repzta może byf· spłacana Jak rent. 

lub do ugody kuoująceso. Te budyti 
ki są dobrze zbudowane a nie budo- 
wane na sprzedaż. Właściciel .TareV. 
1010 Kulton u'. Tefrf^n 84W. 

2 C J 7 3 O 1 - *? - : 

NA SPRZEDAŻ sa'on. 2155 — 1 f#t 

Ul. 
' 

" 

NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy drewnia- 
ny dom. 211H S. Ashland ave., tan:·?, 

głosić sł? do właściciela. 2^!e p'.· 
tro. 1 

NA SPKZEDAZ ) dra mu) o- 
wane budynki z 2 i 4 ..flats" w ty!· 
od publicznej szkoły, i kofciołt A- 

dresować Dzicunik Chiragotki* 1. !.. 

150. 3 kw, 

DO>I na eprzedaż w dobrym porrąd- 
ku. tanio. 3043 N. Kimball avo. li 

PÓŁNOCNO-ZACHODNIA STHOXA 
Na sprzedaż 10 dobrjch byznoeor 
wych narożników na zachód od Mil 
waukee ave. Dom na łatwi- epł. ty z 

umiarkowanym budwnikie.n lub *ak 

mienię pa ulepszone bysnesowe pro- 

perta. Adresować Dziennik Chicago- 
ski S. R. 125. 

, J 

MOTORCYKL na sprzedaż. 1604 
North ave. 3 

NA SPRZEDAŻ 9 mieszkań i 3 skła· 
dy, południowo-wschodni narożnik 
Erie i N. Racine. Opłaca 17 proceut. 
Agenci na propertę w balwiernl. 3 

• FARMY! FARMY! 

Jeżeli chcesz kupić dobra farmę, — 

prawdziwie dobra farmę, to nie 

chodź do żadnych agentów, gdyż każ 

dy będzie swoje chwalił, a drugie ga- 
nił, tylko jedt wprost do Lubiina w 
środkowym Wisconsin. 

Tu znajdziesz tysiące farm najlep- 
szej czarnej ziemi do kupienia za ta- 
nie pieniądze od samych właścicieli. 
Tu znajdziesz tysiące bogatych 

farmerów polskich z któremi bę- 
dziesz mógł się rozmówić nim farmę 
kupisz, byś nie został oszukany. 

Tu znajdziesz polskie kościoły, 
szikoły, fabryki drzewne, fabryki ma- 
sła i targi ną. wszystkie produkta. 
Tu znajdziesz dobrobyt. 
Lublin leży nad koleją ,,Soo", ko- 

lej Chicago do Lublina kosztuje 
$6 — a pociąg odchodzi o 7mej wie- 
czorem. 

Po bliższe szczegóły piez do EtareJ 
a znanej firmy: 

M. DURSKI LAYD CO. 

Lublin, Wis. 
X 


