
ZEZWOLENIA NA ŚLUBY. 

Nttej podajemy zezwolenia na sia- 

ki. numer porządkowy, oraz wl^fc ślu- 
bujących. Mieszkanie Ich znajduje si* 
w Chicago, chyba że adres inny jest 
podany, 
Numer Wie* 

<97,025 S. Ciemaniec, Marya 

Gos, 33-3· 

046 C. Horauzek, B. Nowak 

25-22 

050 Paweł Ziko, K. Sutcho- 

wicz 22-20 

051 Adam Garstka, Marya 

Piróg 24-21 

054 Jan Plisko, Marya Tur- 

chon · 26-17 

OóS F. Wilczyński, L. Fie- 

lawa 27-23 

063 A. Kowalski, B. Pisz- 

czek 21-31 

065 J. Thompson, R. Ziotu- 

kowska 21-13 I 

066 A. Kabich, Marya 

Wojtalewicz 30-18 ] 
071 J. Frankowski, K. Ur- 

ban · 27-25 | 
077 A. Sobotka. Katarzyna 

Wysocka 
· 23-22 

078 Jan Majkowski, Janina 

Wożniak 28-20 

079 Julian Kania, Anna 

Joppe 28-23 

081 A. Bildiriadi, Helena 

Cicha 27-19 

083 J. Zawitkowski, Auiela 

Duba 22-21 

085 F. Chmielewski, Cecy- 

lia Cholipska 24-17 

098 S. Pietrzak, J. Chtm- 

lowska 22-21 

102 J. Alfus, E. Patelczyk 22-19 

697,104 J. Nici, a Pies 28-23 

707 C. Meyr, E. Osrowska 26-24 

122 B. Ziemnik, Marya Ry- 

szkiewicz 21*20 

125 Z. Szymanowski, Helena 

Szypilo 33-26 

126 J. Kosuch, Zofia To- 
N 

mai 38-22 

130 W. Pasoń, Marya Pa pa- 

pla wska 28-21 

134 K. Niziołek, W. Karaś 

24-20 

151 Paweł Gawron, Marya 

Wołk 23-19 

152 A. Parada. K. Leśniak 23-27 

Ruch w Towarzystwach/j 
ZE STANISŁAWOWA. 

— Dzisiaj wieczorem o godzinie 

7:30 .odbędzie się regularne posie- 

dzenie Stow. Alumnów szkoły św. 

Stanisława Kostki. Obecność wszyst- 

kich potrzebna, ponieważ sy ważne 

sprawy do załatwienia. — Jan Lise, j 
prez.; Jan Sroka, sekr. . | 

BACZNOŚĆ ŚPIEWACY! 

— Niniejszem zapraszam wszyst- 

kich Śpiewaków którzy brali współ- 

udział t Chórem Filaretów w Pieśni 

Kontestowej dnia 13go czerwca, r. b. 

w Riverview Parku do sali zwykłych 

posiedzeń w paiTcu Eckhardta, róg 

Noble i Chicago ave. w poniedziałek 
dnia 28go czerwca, o godzicie Sinej 

wieczorem. Waine sprawy sa do za- 

łatwienia a zatem obecność każdego 

jest konieczna. Góra Pieśi ! — . K. 

Oetrowski, sekr. 

Ceny Targowe 
w Chicago. 

ZliOŻA. 

Psteaica, rleowa .$1.18 do $1.21 A 

Psaenlea, wiosenna 1.19 do 1.21 

Kukurydza .. 70$ do 75$ 
Owiea ......... .. .46^ do .48* 

BYDŁO. 

woły . $6.90 do $9.55 
Krowy ..5.25 do 9.TO 
Cielęta .. — — 8.25 do 10.25 

wii· ..7.45 do 7.92 
Owe· .......... ..4.50 do 8.00 

NABIAŁ. 

Jaja. extra, tuzin 17J 
Jaja first·. tuzin 16J 
lane gatunki, tuzin . 16f do .13 

ftlaało, extra, funt 27 

Masło, extra first 265 
Masło iirst ........ 24* do .25A 

Inne gatunki 24 do .20 

Ser szwajcarski, funt .·15 do .18 

Ser amerykański .15 

Sar Lim burger ·*·.15£ 
DBóa 

Zjrrj: 

Kury, font .. _ 14Ą 
Kacskl .13 

«tel ...... 
9 

Indyki 12 

Mrozoaj: 

Kury ·········· 
* *·13 do 14 

Kaczki — . .V 14 

Gęsi 10 

Indyki 14 

WARZYWA. 

Buraki, lOOkos 1.50 

Marchew, lOOkos 1.50 

Fasola ......$3.00 do $3.25 
Fasola strączkowa, ko 1.00 

Pomidory, 6 koszów ... .60 

Ogórki, tuzro 30 

Sałata kosr .50 do .75 

Kapusta, beczka 1.00 

Cebula nowa, koszyk .90 do 100 
Kartofle, buszel 20 do .25 

OWOCE 

Cytryny, pudlo..·... 2.75 do 3.25 

Paeaarańcze. pudło .-3-25 do 3.75 

Jabłka, pudło 1.00 do 1.20 

Przechadzka po wo- 

jennym Londynie. 
x 

W paryskiej Renie d'Opinion za- 

mieścił korespondent tego pisma p. 
Bissiere ,opis stolicy Anglii i jej o- 

becnego nastroju powtórzony i przez 
pisma niemieckie. 

Właśnie przejechałem przez Ka- 
nał — rozpoczyna swój opis — i' w 

Fokestone wszedłem do pociągu, 

który miał mnie zawieić do Londy- 
nu. — Po drodze nie widzę nic ta- 

kiego, coby mówiło o wojnie. — 

Może trochę więcej niż bywało daw- 

niej uniformów „khaki", ale ^e te- 

rhz we Fraucyi taka masa angiel- 
skich żołnierzy, zwanych popular-, 

nie „Tomy" — więc nie odczuwa się 

różnicy. 
Na Victoria Station nic się nie 

zmieniło; ani Wielka tala szklanna, 
ani czerwone automobile. Również i 

ulice na pierwszy rzut oka maja 

teft sam olbrzymi ruch, jaki zawsze 

uderza przybysza, tem więcej nie 

wymierny, iż we mgle zawsze tu nie- 

mal panującej nie zna granic ustało 

nych i* faluje w bezmiar. Po posił- 

ku w hotelu Wychodzę na miasto. 

1'daj^ się w kierunku Tottenham 

Court Koad, a stamtąd na cbyblł 

trafił w gęstwę ulic Londj^iu. 

Tym razem wśród zapadającej no- 

cy, przy mgle skłębionej Londyn wy- 

daje mi się więcej jeszcze ponurym, 
niż zazwyczaj. Wrażenie to, jak się 

oryentuję, spowodowane zostało 

tem, że obecnie latarnie otrzymały 

czarne hełmy, by koncentrować świa 

tło na bruku ulicjnym. Czy to oba- 

wa przed Zeppelinami, czy wzgląd 

na lepkie błoto — dość, że to wielkie 

mrowisko ludzi i gmachów, wygląda 

jakby żałobnie, a nastrój ten zwięk- 

sza się z każdym krokiem w głąb 

Londynu. By się od niego opędzić, 

wchodzę do jednej z restauracyi Ox- 
ford Street. 

Pomysł był dobry, uderza mnie 

fala elektrycznego światła, odrazu 

dająca obraz życia w pełnym toku, 

olbrzymia sala przepełniona; wszy- 

stkie stoły ozdobione kwiatami. Mi- 

ny gości wesołe, rozbawione, żywy 

gwar rozmowy, rozpraszają odrazu 

ponury nastrój, jakiś ię wniosło z 

ulicy. Przypatruję się otoczeniu. Wi- 

dzę, że dobrze trąfiłem: publiczność 
wyłącznie angielska. Przedewszyst- 

kiem uderza to, że wszyscy, zarów- 

no mężczyźni jak kobiety, nobią 

wrażenie dobrze odżywionych. Pły- 

nie od aich pewność siebie, poczu- 

cie siły, ani śladu nerwów, rozdraż- 

nienia, niepokoju. Z karty restaura- 

cyjnej dowiaduję się, że normalne 

„menu" anglika obejmuje mięso aż 

pięć razy dziennie. Nic dziwnego, że 

dobrze wyglądają. - , 
v _ 

Na drugi dzień o godz. 9 rano zna- 

na mgła londyńska nie jest bynaj- 

mniej mniej gęstą, jak wieczorem i 

w nocy, neutralizuję ją· jednak świa- 

tło dzienne. Choć nie jest ono obfite, 

jednak to „czarne miasto" wygląda 

przy niem znacznie żywotniej niż w 

nocy. W obecnej chwili zawieruchy 

europejskiej musiała oczywiście woj- 

na także na stolicy Anglii wyotenąć 
swe piętno. Jest ono tu doraźniejsze 

i silniej rzuca się w oczy niż gdzie- 

indziej. Zewsząd krzyczące, jaskra- 
we afisze olbrzymich, rozmiarów, 

stałe, przytwierdzone do murów i 

ruchome, pędzące na automobilach 

omnibusowych. Mowa tych afiszów 

jest nader "dobitna o swym wojen- 

nym akcencie. Oto ogromny portret 
Robertsa z napisem: 
— Spełniłem swój obowiązek, 

spełń go ty także! · 

Drugi afisz: 
— Bądź prawdziwym gentlema- 

nem bądź szczerym sportsmanem 
i zapisuj eię na front! 

Trzeci afisz: 
— żołnierze i tylko żołnierze — 

oto czego nam potrzeba! 
Czwarty afisz: 
— Musimy mieć jeszcze milion 

żołnierzy! 

I tak dalej bez końca. Jeszcze bar- 

dziej agitacyjno wymownym jest 

styl tych afiszów, które na automo~ 

bilach ciężarowych, handlowych; 

wszelkiego rodzaju, kr?żą po wszy- 

stkich arteryach Londynu: 

— Co dotąd uczyniłeś dla ojczyi- 
ny? — pyta jedeu. 
A dalej na tramwaju. 
— Żaden Anglik niema prawa 

siedzieć w pokoju, gdy fanfary wo- 

jenne grają: 
Nawet na starych dorożkach i we- 

hikułach przemycane są odezwy do 

udziału w akcyl wojennej: 
— Czyń, co ci każe powinność! 

Przybywam na Trafalgar Square 

w serce ruchu werbunkowego. Nie- 

słychany tłum ludzki skupia się do- 

koła gmachów, w których zaciągać 

się można w szeregi. Zbliżam się do 

jednej z grup i cofam się Ogłuszony 
hałaśliwą muzyką, która z piekiel- 

nym wprost temperamentem załat- 

wia apel werbunkowy. Od czasu do 

czasu orkiestra milknie a wtedy 

rzecz swą głosić poczyna agitator 

werbunkowy. Słów nie słyszę, bo 

jestem za daleko, ale namiętna mi- 

mika mówcy, giesty jego wymowne, 

aż nazbyt wyraźnie informują o tre- 

ści. Zaklina współrodaków, by „wstę 

powali w podwoje gmachu, w któ- 
rym czeka ich bohaterstwo i sława". 

Powoli tłum się rozprasza i zno- 

wu narzuca się przybyszowi plakaty 
otaczające na wysokich słupach słyn 

ny pomnik Nelsona. Największy z 

"nich powtarza słowa Nelsona; 

— Anglia oczekuje, by każdy speł- 

nił swój obowiązek. , 

Na placu widać grupy ochotników. 
Już zaciągnęli się w szeregi. Zni--. 

kają w mgle, która wszystko-' po- 

chłania. 

I znowu noc. RucU osłabł; przy- 

tłumione światła błąkają we mgle. 

Zimno czuć ślę daje dotkliwe. Wię- 

cej dla ogrzania się niż dla zaba- 

wy. decyduję się wejść do jednego 
z nielicznych kinematografów. Po- 

został w nich dawny program stra- 

szliwych dramatów oraz klownów— 

ękiej arlekinady wśród karkołom- 

nych sytuacyi. uzupełniony tylko w 

okresie wojennym, a zakończenie 

każdego z cyklu przedstawień, fil- 

mem patryotycznej treści. Ten, któ- 

ry widziałem, opowiadał o losach 

dzielnego obywatela, który porzucił 

rodziców i narzeczony i zaciągnął 

się w szeregi walczących. Dokonał 

bohaterskich/ czynów · powraca do 

rodzinnej zagrody, odznaczony krży- 

żem Wi który i. Szczęt'iwa narzeczo- 

na wychodzi na spotkanie i z dumę 

patrzy na swego wybrańca. Podob- 

no ten właśnie film pozyska', znacz- 

ną liczbę „Tommies" dal armii an- 

gielskiej. h 

Pomiędzy każdym filmem wysta- 

wiany bywa portret króla angielskie-, 

go, a muzyka gra hymn narodowy, 

publiczność wstaje i zawsze zgodnie, 
ale zawsze donośnie 1 namiętnie da- 

je chóralny wyraz swemu ptryoty- 

cznemu zapałowi. 
Na ulicach wida^ c-łe gromady 

dzieci ukostyumowanych po woj- 

skowemu. To także rodzaj propa- 

gandy. Chodzą parami w nader kar- 

nym ordynku. Policya otacza je o- 

pieka i toruje drogę procesyom tych 

dziecięcych gwardyi. Starsi ludzie, 

kobiety, dzieci nie okazują ćroski po 
wyjeździe mężczyzn, którzy byli gło- 
wami rodziny. Daremnleby kto szu- 

Wszystkim krewnym i znajo- 

mym donosimy tę smutny wia- 
domość iż najukocha/szy syn 1 

brat nasz 

Ś. P. 
Edward Małecki 

członek M. W. ., po krótkiej 
lecz ciężkiej chorobie, pożegnał 
się z tym świateni, opatrzony 
św. Sakramentami, dnia 28go 
czerwca, o godzinie 4tej rano. 

przeżywszy lat 25. 
Pogrzeb odbędzie się w czwar 

tek, dnia Igo lipca, o godzinie 
Dtej rano, z domu żałoby pnr. 
1371 Sloan ul., do kościoła św. 
Stanisława Kostki, a stamtąd na 
cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Piotr i Małgorzata Małeccy, 

rodzice; Maryaiuaa Pelagia, 
Stanisława, siostry; Stanisław, 
Antoni, bracia; William Keller, 
Alex McDemiott i Jan Dziedziok 

I szwagrowie. 

Wszystkim krewnym i znajomym donosimy tę smu- 

tną wiadomość iż, najukochańsza żona moja i matka nasza, 

ś. p. Franciszka Pankau 
po długiej i ciężkiej chorobie, pożegnała się z tym świa- 
tem, opatrzona św. Sakramentami, dnia 27 czerwca 1915 

roku, o godzinie 2 popołudniu, w podeszłym wieku. 
Pogrzeb odbędzie się we środę dnia 30-go czerwca, 

o godzinie 10-tej rano, z domu żałoby pod nr. 301 Belmont 
ave., do kościoła św. Wacława a stamtąd automobilami na 
cmentarz św. Wojciecha. 

Na ten smutny obrządek zapraszamy wszystkich 
krewnych i znajomych, w ciężkim żalu pogrążeni: 

Antoni Pankau — mąż; Franciszek — syn; Marła — 

córka: Michał Herman — zięć; Łucya, Anna, Rajmund, 
Fred, C la ren ce — wnuki i wnuczki. 28—29 

kał twarzy smutnych ub «awet za- 

mydlonych. , również,.na Francu- 
zach robi wrażenie, że naród angiel- 
ski jest twardy, nie uczuciowy. 

W rzeczy samej Anglicy nie grze- 

szą brakiem uczucia, lecz cale ich 

wychowanie opiera, się na tem, aby 
umieć' panować nad soba, trosk 

swych 1 smutków nie okazywać na 

zewnątrz, i 

HAMMOND. INO- 

W następujących agenturach 
można zamawiać „Dziennik Ghl·! 

cagoski": Stefanowskj, 127 — 

156-ta ul., F. B. Hall. 141 Sibley 

ul„ J. Krysiński, 558 Ames ave. 

Co do ogłoszeń — wielkich 1 ma- 

łych, każdego rodzaju i treści — 

DZIENNIK CH1CAGOSKI zajmuje 

bezsprzecznie'pierwsze miejsce w ca- 

łej Ameryce. 

DZIENNIK CHICAGOSKI zamie- 

szcza więcej drobnych ogłoszeń, ani- 

żeli wszystkie inne dzienniki polskie 
w Chicago razein wzięte. 

Wszystkim krewnym i znajo- 

mym donosimy tę smutny wia- 

domość iż najukochańsza matka 
i siostra nasza 

Ś. I' 

Maryanna Mix 

członkini Fpresterek Dworu św. 
Anzelma, nr. 584 pożegnała się 
tym światem, opatrzona Św. 

Sakramentami, dnia 26 czerwca 
0 godzinie 3:40, w kwiecie wie- 

ku. 

Pogrzeb odbędzie się w śro- 
dę, dnia 30go czerwca, o godzi- 
nie 9tej rano, z domu żałoby p. 

nr. 31135 Central Park ave., do 

kośeiola św." Jacka, a stamtąd na 

cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
1 znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Marta i Zofia, dzieci; łYanci- 

iizku Liszewska, matka; Fi-anci· 

szek i Andrzej, bracia; Józefa, 

i Tekla, sjostry; Antoni Filków- 

l, szwagier. 

Wszystkim krewnym i znajo- 

mym donosimy tę smutną 
wia- 

domość iż najukochańsza matka 
i babcia nasza 

. Ś. P. 

Paulin» Gorczykowsfea 
Niewiasta Różańcowa Igo Drze- 

wa, 2giej Róży, Towarzystwa św 

Barbary, Apostolstwa Najsłod- 
szego Serca Jezusowego, 3go 

Zakonu św.' Franciszka, pożeg- 
nała się z tym światem, opa- 

trzona św. Sakramentami, dnia 

25go czerwca, 1915 roku o go- 

dzinie 9:30 wieczorem, przeżyw- 

szy lat 63. 

Pogrzeb odbędzie się w śro- 

dę, dnia 30go czerwca, o godzi- 
nie lOtej zrana, z domu żałoby 

pnr. 3009 Gresham ave., do ko- 

ścioła św. Jacka, a stamtąd na 

cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkie* krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Franciszek, syn; Jadwiga, 

córka: Anna (iorc^ykowska, sy- 
nowa; Tekla. Beyer, siotra; An- 

na i Irena, wnuczki; Czesław, 

wnuk. 29 

Drobne ogłoszenia 

Jesteś bez pracy? 
Bądi balwierzem, nauczymy 

ciętego fachu w kil ku tygodniach 
Jedyna «koła balwierska w ca- 
łym kifcju. Jo której przyjmowa- 
ni są ojfcitinci wszelkich narodo- 
wości ti< jednakowych warun- 

kach. Ilustrowany katalog wysy- 
łamy darmo na żądanle.Aresować 

Burkę Barber School 
110 W. Madison ul. Chicago, III. 

WYŁĄCZNA POLSKA SZKOŁA 
' 

BALWIERSTWA 
Eksperci ucxą. Prtrriadydajemr. Mała npłatt\ 
podczwt jauki. Ckytty lekki fach. Osobista O- 

iinikeya. Diienne wioctorae kuria. Zapytać »!·> 
o pana. Witkowskiego. · 

Weeden'e High Cla* Barber School 
1253 W. Madison uh. CHICAGO 

ORGANISTA posiadający kilkaletnią. 
praktykę poszukuje posady od Igo 

lipca. Adresować proszę D. G. Orga- 
nist Polłsh Churcli, Montello Station. 

Brockton, Mass. 28 

INTELIGENTNA osoba z Europy — 

poszukuje posady gospodyni na ple- 
banii, lub prywatnie. Zgłoszenia li- 

stowne: A. T., 236 . 12ta ul. New 

York City. 28 

POTRZEBA panów na mieszkanie. 

935 Robey ul. 28 

POTRZEBA 2oh> mężczyzn na mie- 
szkanie. 1309 Huron ul., 2gie pię-"- 

tro. 28 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie, lub małżeństwo. 4te piętro, — 

1020 W. Huron ul. 29 

SKŁAD do wynajęcia. 1214 W. Ohio 
ul. 28 

MŁODY człowiek poszukuje letniego 
mieszkania na farmach w bliskości 
Chicago". Adresować Dziennik Chica- 

goski pod literami F. 45. 28 

MLECZARNIA do wynajęcia z mie- 

szkaniem. 1036 N. Hermitage ave. 
3 

POTRZEBA panów lub diiewcząt na 
mieszkanie. 750 N. Ada ul., 3cie pię- 
tro. 

ZDOLNY szewc poszukuje pracy. — 

2120 — \V. 18th ul. r 30 

Drobne Ogłoszenia 
POTRZEBA mężczyzn i kobiet. Każ- 

dy który u nas kurs języka angiel- 

skiego skończy zapewnlonoy jest sta- 
łej i dobrze płatnej roboty. Tnty mie- 
sięczny wieczorny kurs $5.00. Bied- 

nym darmo! Jedyna odpowiedzialna 
Narodowa Szkoła, llo2 Milwaukee 
ave. 

- 

OSOBNE pokoje do wynajęcia dla 

kobiet, mężczyzn. 1641· Division ul. 

Pokój do wynajęcia, widny z wanną 

i telefon. 1654 W. Division ul., 2gle 

piętro. 
· 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1726 Augusta ul., 2gie piętro, 
front. 

POTRZEBA dwie dziewczyny na 

mieszkanie. 1336 Division ul., 3cie 

piętro, z frontu. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1045 Milwaukee ave., 2gie pię- 
tro, 29 

POTRZEBA mężczyzn lub młode mai 
żeństwo bezdietne na mieszkanie. — 

2141 Bingham ul., 2gie piętro. 

POTRZEBA człowieka z $500 do do- 
brze opłacającego się interesu, nie 

ma ryzyka, odpisać w języku angiel- 
skim lub niemieckim. Adresować li- 

stownie F. 83, Dziennika Chicagoski- 
30 

UPRASZA się panią która znalazła 

książkę w piątek wieczorem na Divi- 

sion, około Cleaver, ai>y zechciała ta- 

kową zwrócić do biura biblioteki 

Związkowej, Division i Noble. 

! POTRZEBA mężczyzn na .mieszka— 

! nie. 1116 Marshfield ave„ na lszem. 

PKAC/. 
POTRZEBA doświadczonego męż- 

czyzny do reperacyi rowerów (bi- 
cycle). 2729 Ogden ave. 3 

CZY potrzebujecie chłopca ( 14 do 

17 lat do posyłek, .Jo U bryki, nr. wóz 
lui) na farmę, telefonujcie "Franklin 

8015 — Local 7», a pa.i Śleszyński 
przyśle wam odpowiedniego chłopca. 
Adres: 1007 County lildg., Chicago, 
i 11. XXX 

POTRZEBA 50 robotników zaraz 
— 

$1.75 dziennie. Zgłosić się Cove Mills 

Stamford, Conn. 29 

POTRZIHBA do szycia rękawów — 

także do ręcznej roboty przy surdu- 
tach. 1511 Wabansia ave. 28 

POTRZEBA prasownika kantów przy 
męskich kostumerekich spodniach. 
1521 W. Walton ul. 
,— .·,,.,—· — r. I l| 

POTRZEBA agentów do rozgowszech 
1 niania pisma „Nowy Świat". $10 ty- 

i godniowo i komisowe. 4851 S. Ash- 

I land ave., Chicago. 
XXX 

DZIEW02JYNA skromna chętna do 

każdej roboty, anająca się aa kuch- 
ni, znajdzie natychmiast stałe miej- 
sce na probostwie. Ogłosić się tylko 
listownie do: Reverend Pastor, — 

Polish Chtfrch, Leo, Greenbus P. O. 

Minnesota. 

POTRZEBA doświadczonych do przy 

szywania guzików przy kamizelkach. 
1551 Tell pl. 

POTRZEBA dziewczyny do tekowa- 

nia dziurek, także do robienia pod- 

szewki na maszynie, przy surdutach. 

1231 N. Ashland ave., tylny dom. 

POTRZEBA dziewczyny da domowej 

roboty. 1653 W. Division ul. 

POTRZEBA pierwszorzędnych wy— 
kończarek przy spódnicach (skirts). 
Stała praca. 126 Milwaukee ave., 

Majestic Skirt Co., 2gie piętro. 

OKRAWACZA potrzeba przy dob- 

rych męskich surdutach, musi umieć 

pisać i czytać po angielsku. 1712 Mc 

Reynolds ul. 

POTRZEBA balwierza. 1015 Huron 

uh 

POTRZEBA doświadczonych wykoń- 
czarek przy damskich spódnicach 
(skirts), 1251 Milaukee ave„ Phil- 

lips and Co., tylny wchód. 

POTRZEBA maszyniarek do szycia 
rękawów i ściegowauia kantów — 

(edge stitchers) przy surdutach. — 

1350—52 W. Ohfo ul. 

POTRZEBA dobrego formana do ro-, 

bienia kamizelek. 1435 N. Ashland 
ave. 

POTRZEBA szewca do reperaeyi, na- 

tychmiast. Stała praca. W. Mirowski, 
1012 W. 32ga ul., przy Morgan — 

niedaleko Halsted. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty. 2048 Evergreen ave. 
I 

POTRZEBA starszej kobiety do lek- 

kiej domowej roboty. 708 N. Carpen- 
ter ul. 

POTRZEBA balwierza na wieczory, 
soboty i niedziele. 1945 Armitage av. 

29 

POTRZEBA kieszeuiarek przy dob- 

rych spodniach. 1233 N. Wood ul. 30 

POTRZEBA praczki. 4047 N. Troy 

ul. Telef. Monticello 1149. Bartodziej 

POTRZEBA prasowników na szewki 
na maszynę i do spodni. 2041 N. Ro- 

bey ul. 

POTRZEBA doświadczonego prasow- 
nika na czysto przy naltach. 610 

Bickerdike ul. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. Niema dzieci. 1228 W. Chi- 

cago ave., w składzie. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 1345 N. Robey ul. 29 

BIURA PRACY. 

Największe I Najstarsze Biuro Pracy 
Potrzeba dziewcząt do restaura ncji. mycia 

•tatków. £-|7 tygodniowo, t niedziela lab bez. 
Kobiet do klubo*. kuchnrek, dziewcząt do do- 

moaej roboty, i hotelów dm wyjazd I do fabryk. 
Dobra 1 atuU* praca dla nowoprzybyłych, niepo- 
trzeba rzetcać tyiko zaraz lii do pracy. Duje- 
my najlepss% pracę, jesteśmy U lat w lutereel·. 

975 Milwaukee Ave. 

KANTOWO BIURO PRACY. Potrze- 

ba dziewczę natychmiast do restau- 

racji do hoteli z niedz 'q, lub bez. 

Płaca $7. Do letnich hoteli na wy- 

jazd 1 poza miastem. 763 Milwaukee 

ave. 2 lip. 

POTRZEBA woźniców i mężczyzn na 

wyjazd. $2 dziennie. 76& Milwaukee 
ave. ' - 

•..DLA BIEDNYCH I BOGATYCH.- 
Nadarza się dzisiaj niezwykła· sposobność nabycia ślicznych, 

zyskownych farm warzywnych w bogatej kolonii polskiej „Pelpllin* 
W urodzajnym i bujnym Wiskoneynie. 

Wyborne farmy o qgrodowej ziemi, z domem, stodołą i ziemią 
I pod pługiem, za wpłatą tylko $600. Reszta na lekkie spłaty. Ceny 

tych farm, na których możecie zrobić doskonałe życie i sporo gro- 
sza zaoszczędzać nie są większe niż $1100 do >1300. 

Dajemy wszelkie narzędzia rolnicze, udzielamy nasiona, obra- 

biamy pola naszemi końmi z małą opłatą. Bez koni i bez kłopotów 
farmer dostaje ziemię obrobioną gotową pod siew. 

Kolonistom dajemy praj^ i dobry zarobek, jeżeli go potrzebu- 

ją. Kto nie ma pracy, kto nie jest. p jwny czy jego obecne zajęcie 

jest stałe, kto nie jest pewny jutra a chce'dla siebie i swej rodziny 
zapewnić dobry, dostatni i niezależny byt na farmie 

— ten, niech z 

całem zaufaniem zwróci się do naszej znanej i. poważnej firmy. 
Będzie to najlepszy krok, jaki postawił w swojem życiu. 

Po wszelkie'informacye i szczegółowe opisy, zwróćcie się do nas 

lub zaglądnijcie do naszego ofisu farmowego : 1155 Milwaukee ave. 

Chicago, III. 

BRACIA W ORZ ALLO W I 

Wydawcy ..Gwiazdy Polarnrj 
' 
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PRACA. 
POTRZEBA dziewczyny na spécial 

1 

maszynie 1 kieszeniarek przy spod- : 

niach. 1338 Dickson ul., w tyle, od [ 
zaułka. j 
POTRZEBA doświadczonego maszy- 

nisty, takiego który umie przyszy- 
wać tasiemkę bez fastrygowania 

przy dziecięcych ubraniach i takiego 
lftóry umie szyć na Canding maszy- 
nie. 2945 Wabansia a·'. Jacobson. 29 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- 
sowania, pó nauce dobry zarobek. 

2153 Milwaukee ave. 3 

POTRZEBA rymarza któryby znal 

tapicerstwo. 1365 Grand ave., . 

Woliński. 2» 

Mutzf sprzedać zaraz, tanio meble z 

5ciu pokof, także dywany, $150 gar- 
nitur parlorowy, $55 — 903 N. We- 
stern ave., róg Iowa ul., 2gle piętro. 

30 

POTRZEBA klerka do składu rzeź- 

niezego; musi być doświadczony. — 

1637 W. 21 sza ul. 

POTRZEBA kucharza lub kucharki 
na noc. 1608 W. Chicago ave. 

POTRZEBA silnego młodego męż- 
czyzny przeszło 21 lat, do rozwoże- 

nia mebli i pomocy \» składzie. — 

Musi mówić po angielsku. 2874 Mil- 

waukee ave. 

POTRZEBA wykończarek także dzie 

wcząt na Reece spécial maszynie 
— 

przy spodniach. 1350—52 W. Ohio 

uh 

POTRZEBA dziewcząt do manglowa 
nia. 1328 * Halsted ul., blisko Di- 

vision^ 
POTRZEBA pierwszego maszyniarza 
do wszywania rękawów i obszywania 
surdutów. 1049 N. Ashland ave. 

Kupno i Sprzedaż. 

FARMY! FARMY! 
Jeżeli chcesz kupić do ,rą Farmę 

nie piaski i nieużytki, -lko prawdzi- 
wie dobrą iarmę za tanie pieniądze, ło 

nie chodź do żadnych aseutów, gdyż 

każdy agent będzie s«voje chwalił a 

drugie ganił, tylko jc wprost do 

LUBLINA w środkowym Wisconsinie 
— tam są jeszcze tysiące farm naj- 

lepszej czarnej ziemi za tanie pie- 

niądze i na długie lata Epłaty do 

sprzedania przez samych w. cicleli, 

którzy mają jeszcze ogromne obsza- 

ry. Tam znajdziesz polskie kościoły 1 

szkoły, fabryki drzewne i nne. fabry 

ki masła i targi na wszystkie produk 
ta. Tam znajdziesz tysiące bogatych 

farmerów polskich z któremi będziesz 
mógł się rozmówić nim farmę kupisz, 

byś nie został oszukan . 

Pamiętaj nazwę miasta LUBLIN, 
Taylor County, Wisconsin. 

L^UBLIN leży nad 'koleją „Soo" 
(Wis. Central), a kolej z Chicago do 

LUBLINA kosztuje 6 dolarów. Z Chi- 

cago pociąg odchodzi o 7mej wieczo- 

rem ze stacyi na Harrison ulicy róg 
3th avenue. 

M. DURSKI, 
Lublin, Wisconsin. 

- Pieniądze na Pożyczki 
Kroblny mai pożrczkę na Drngl Mnrgeca na 
wasza realność nu jakijkolwiekbąd;? sum} 
krótkim czasie. My liczymy procent i wy no 

fecie spłacać w łatwych miesięcznych ratach. 

Jeżeli potrzebujecie pieni ,'drv nn i>udowę, lub 
na ulepszenie waszych propcrtfiw. do zapiać*· 
nie podatku lub procentu na v.ąszycb proper· 
iaoh, albo jeżeli chcecie spłacać swój pierwszy 
morgecz, jeżeli kupujecie lub zamieniacie swo· 

e properta 
a potrzebujecie gotówki do sam· 

[pięcia naszego kontraktu, zgłoioie el do as 

LOUIS STERN & COMPANY 
Mort gage Bankterzy 

6 . La .Salle ulica 

Pół.-wschodni róg MadUon I La Sallo al. 

Pokój 009 a»ron Mnin «84» 

KTO CHCE KUPIĆ', lub zamienić 

dom, farmę, najlepiej niech idzie lub 

pisze do znanego biur* -ealnoóci S. 

żukowskiego, 908 N. Ashland ive., 

Chicago. 111. XXX 

SALON i properta nu sprzedaż lub 

na wymianę. Adres w adra. Dzienni- 

ka Chicagoskiego. 1 

NA SPRZEDAŻ dobrną opłacająca 

się restauracya. Adre w adm. Dzień 
nika Chicagoskiego. 30 

GROSERNIA na sprzedaż. 84 2 E1-- 

ston ave. 28 

GROSERNIA na sprzedaż bardzo 

tanio, niema książek. 1959 W. 19ta 

ul., róg Robey. 3 

DOBRZE wyrobiony zakład krawiec- 

ki, sprzedam lub przyjmę wspólnika. 
Powód iż jestem samotny. 1117 W. 

31sza ul. . 
28 

NA. SPRZEDAŻ w Avondale bargain 
— $4150 kupi dwu piętrowy i base- 

nient nowoczesny budynek na 2 mie 

szkania.na Hamlin ave., blisko Mil- 

waukee ave. |600 gotówki, reezta 

warunki podhig ugody. W. H. Oie- 

secke and Bon, 38H Milwaukee ave. 

28-30-2 

NA SPRZEDAŻ rogowa grosernia, — 

lub wymienię na proporta. Adres w 
adm. Dziennika Chicagoskiego. 30 

RALWIERNIA na sprzedaż, zaraz 

tanio. 1028 N. Ashland ave. 

GROSERNIA na sprzedaż. 1503 Hu- I 
ron ul. 

' 

29 j 

NA SPRZEDAjŹ statki domowe. 763 
Milwaukee ąve., 2gie piętro. 29 

$45 KUPI dobrego konia ekspreso- 
wego. 724 N> Western ave. 

W5 koń — puezorki i wóz. S50. — 

familijna klacz. -- $2o dwu siedze- 

niowa bryczka. 2418 Superior ui. 

Pożyczki Na Realność» 
Na Drugie Morgecee 

Ja robię pożyczki u Dragi Morgccz. 
ieieli nucta puJtvc/k«j teraz, to Je tacę takowa 

dam «un niQksr.4 poiyexic po tańszej racle 1 
na ł4'wiHszych warunkach. Pofcycaki zrobione 

w 

t4.rb pod/iarli. Przj-jemna uiłiijja. Pro»*$elą 

hJulius L. Marks 
79 W. Mónroe ul. róg Clark. Pokó| 603. 

" 

Telefon Raiidolph 4200. 

DWU piętrowy dom na "aryanowio 
zamienię za grosernię i buczeruię.— 
Jan Kukliński, 1758 Wilmot ave. 

XXX 

7.A BEZCEN śliczny parlorowy gar- 
nitur używany, 3 tygodnie, zapłaci- 
łem $125, sprzedam, za $35, także 
Jacobean stół do jadalni, dywany — 

bardzo tanio. Nordin, 3243 Polk ul. 

30 
• 

I<otę przyjmiemy jako /ferwszą wpła- 
tę na 2 fletowy pięknie zbudowany 
dom; polska 'okojica w Lakę View. 
Dom 2 lata starx, wszelkie wygody. 
Rent $32. Cena $3200. Ciulf Coa.st 

liund Co., — Pokój 301, — 122T> \. 
* 

Ashland ave. XXX 

NA SPRZEDAŻ koń, wóz < upr^ż, — 

muszę sprzedać zaraz, młody koń, 
— 

silny i dobrze zbudowanv. 1'przaż jak 
now- kryty w, odpowiedni do wo- 

żenia towaru. Skład, 5359 S. Hono- 

re ul. 28 

FARMA 239 akrów na sprzelaż lub 

w zamian za properta z lnentarzem 

potrzeba $3000 gotówki; resztę in- 

formacyi udzieli M. B., Box 21 Route 

2 — Necedah. Wie. 28 

NA SPRZEDAŻ buczernia i groser-» 

nia,f oraz koń i wóz, musi być sprze- 
dane w tym tygodniu. 1811 Canal- 

port ave. ^ 
28 

GROSERNTA na sprzedaż, taulo. — 

Adres w adm. Dziennika Chicago- 
skiego. 28 

$550 NOWY fortepian, $?" masywny 
parlorowv garnłtur komnlene urzą- 

dzenie $75. — 2843 W. Walton ul., 

blisko California ul. 28 

NA SPRZEDAŻ 2 pokojowy cottage, 
dobre miejsce na skład z przybora- 
mi' szkolnymi muszę sprzedać, podaj 

oferty. 1435 N. Irving ave. 28 

Uważajcie 
Na sprzedaż lub zamii..;ę 80 akrów, 
urodzajnej ziemi, obsianej. Z budyń 

kami, w Wiiconsin. Cena $1800. — 

Zgłosić się do właściciela 1016 N. 

Marsbfield ave. Obaleski. 28 

NA SPRZEDAŻ szewski reperacyjny 
warsztat bardzo tanio, z powod1; 
wyjazdu. 459 Ilobey ul. 2łi 

NA SPRZEDAŻ blisko Wicher Parku 

Bargain 2 piętrowy i basement muro- 

wana i kamienna rezydeucya ii po- 

koi, gorący wodą ogrzewanie, wszyst· 
kie nowoczesne urządzenia. Garaż. — 

P. C. Peterson, 745 Milwaukee ave. 
28 

4o akrów farma w północnym Wis- 
consin na sprzedaż lub na zamianę. 
Zgłosić się do właściciela: 2300 Ma· 

plewood ave. 28 

DOBRZE wyrobiony zakład krawiec 

ki sprzedam lub przyjmę wspólnika. 
Powód,iż jestem samotny. 1117 W. 

31 sza ul. 28 

NA SPRZEDAŻ sklep czyszczenia i 

farbowania. Stare miejsce, bardzo 

tanio. 110U Milwauke ave. 28 

NA SPRZEDAŻ warsztat szewski. — 

2147 Webster ave., blisko Leavitt. 
28 

NA SPRZEDAŻ salon, towar z licen- 

cja 1 lease na W. Chicago ave., po- 

między Carpenter i Iialsted ul. — 

Miejsce sprzedaje 40—50 beczek pi- 
wa miesięcznie. Szczegółów udzieli: 

F. Wengler&ki, 1239 N. Ashland a v. 
28 

SKŁAD cukierków na sprzedaż; pol- 
ska okllea, wartości $500, sprzedam 
za $250. — 2247 S. Sacramento ave. 

30 

SPRZEDAM skład kawy, masła 1 na- 

biału, dobra okolica, sam nie mogę 

załatwić. 1146 N. Ashland ave. 

NA SPRZEDAŻ koncertyna, tanio. 
1623 Elston ave. 3 

NA SPRZEDAŻ wszystkie meble z 

domu, tanio. 452 North ave., 2gie 

piętro. 29 

NA SPRZEDAŻ salon — sprzedaję z 

powodu choroby żony. 1248 N. Ash- 

land ave. 29 

SPRZEDAM tanio grosernię 1 delika- 

tessen, dużo tabaki aie sprzodajc, — 

tani rent, dobre miejsce dla żonate- 

go; sprzedaję z powodu samotności. 
1!>30/W. Pullertou ave. 

MEBLE na sprzedaż tanio. 1308 N. 

Rockwell Ail. 29 

Balwierze baczność! Kto pierwszy 
przyjdzie ten taniej kupi balbiernię. 
3 krzesła, rent tani, dobry interes. 

1337 Augusta ul. 29 

NA SPRZEDAŻ: 3434 Melrose ul., 

nowoczesny 2 piętrowy, 6 pokoi; — 

$4250. Łatwe spłat?. Musi być sprze- 
dany z powodów familijnych. 2 bloki 

od kościoła. 

NA SPRZEDAŻ sk!ad ryb, z powodu 
choroby żony; sprzedaje się 500 do 
C()Ó funtów ryb. Adres w adm. Dzień 
nika Oh'icagoskiego. 

BIURO realności, fixtures na sprze- 
daż bardzo tanio, zaraz. 1722 W. 21 

uU 2fT 

MEBLE z pokoi na sprzedaż. 1821 
W. Kice ul., blisko Wood. l 


