
SPRAWOZDANIE 
z Konkursu dla Kompozy- 
torów Polskich w Ameryce 

Xa konkurs cfla kompozyto- 
rów polskich w Ameryce rozpi- 
sany przez Wydawnictwo -Muzy- 
czne X. Jordana w Reading, Pa., 
nadesłano bardzo cenne kompo- 
zycye, a niektóre z nich miały 
nawet bardzo wysoką wartość, 
tak, że sędziowie mieli wielkie 

trudy, by uznać cztery za najlep- 
sze. Jednakowoż po długiem su- 
miennem badaniu licznych ma- 

nuskryptów sędziowie przyznali 
wyznaczone nagrody jak nastę— 
pu je: . 

1-szą nagrodę dewizy „Fiat 
lux", zdobytą przez prof. Wat. J. 
Bonk, organistę' przy teatrze 

„Princess" i kościele Najśw. Ma- 

ryi w Reading. Pa., Tytuł pieśni 
,Gdym raz spojrzał", słowa p. 

Zygmunta K. Źychewicza, w 

Reading. Pa. 

2-gą nagrodę dewizy również 

„Fiat lux". Pieśń jest wyjęta z| 
komicznej operetki „Lekcya w 

Pensyonacie", zatytułowana : 

„Nie, ja żenić nie chcę się." 

3-cią nagrodę dewizy „Suum 

cuique", zdobytą przez p. Stani- 

sława Chroszczyńskiego, dyry- 

genta chóru „Halka" w Reading, 
Pa., zarazem \vłaściciela fabryki. 
Tytuł kompozycji: „Gdy w wal- 
ce żvcia." 

* 
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4-tą nagrodę dewizy „Łączmy 
się*', zdobytą przez prof. Lud. de 
Krzyżanowskiego, członka bo— 

stońskiej Symfonicznej Orkie- 

stry. Tytuł kompozycyi: „Niech 

żyje nam." 
-2 innyeh kompozycyi nadesła- 

nych następujące były również 
uznane za wartościowe: 

„Późno w nocy," p. J. Walnie-! 

ckiego w Chicago, 111. 

„Marzenie", p. L. Motylki w 

1 Brooklynie, . Y. 
..Panie, wysłuchaj nas'' p. S. 

Robickiego, w New York, X. Y. 
„Powinszowanie", prof. J. A. 

Góralskiego w Chicago, 111. 

Wydawnictwo Muzyczne X. 

Jordana przesyła przez łamy 
pism polskich wszystkim pp. 

kompozytorom serdeczne dzięki, 
również uprasza uprzejmie 

wszystkie polskie czasopisma o 

umieszczenie powyższego spra- 
wozdania. 

Kronika Miejscowa. 
(Pokończenie zc stronicy 5-ej). 

^ Poręczenie za Ossokicgo dali: 
on i jego żona, stawiając swój 
dom. wartości $50,000; H. Bule- 

btcin, 837 . 14-ta tal. i G. J. 
Wezdzunas, 3221 W. 38-ma ul. 

NOTATKI MIEJSKIE. 
— 12-toletnia Ester Kuspeloer, 

4149 North Cicero ave., zauwa- 

żyła wczoraj jak trzech - chłop- 
ców położyło coś na tor kolejo- 
wy Chicago, Milwaukee and 5t. 

Paul. Po zapaleniu lontów, 

chłopcy uciekli. Ponieważ po- 

ciąg się zbliżał.dziewczynka, któ- 
> ra przypuszczała, iż to może być 

dynamit, pobiegła na tory i zna- 

lazła dwa kawałki substancyi, do 
której pryskające lonty były 
przyczepione. Podniosła je i za- 

niosła bo pobliskich zarośli, 

gdzie rozdepnęła palące się lon- 
ty. Poczem udała się na stacyę 
policyjną, opowiedziała co uczy- 
niła i znalazła chłopców odpo- 
wiedzialnych. Policya aresztowa- 
ła: Hermana Schotta, 2812 Belle 

Plaine ave., Edgara Ruesmof, 

4618 Myrtle ave. i Don Bucara. 

Liczą od lat ri do lat 14. 

— Pani H. Fellinger * Cleve- 
land. O., która bawi z wizytą u 

szwagra, pnr. 5128 Cahimet ave. 

niemal straciła biżuterye swe, 

wartości $4.000. Miała je w 

zwyczaju chować na noc do swe- 

go pantofelka.W niedzielę panto- 
felek gniótł jej stopę. Gdy wróci- 
ła do domu, prosiła brata, ażeby 
wziął go do szewca z prośbą o 

rozszerzenie. Szewc nie mógł 
' pantofelka wciągnąć na kopyto. 

Sięgnął ręką i wyjął — torebkę 
z biżuteryami. Nie wiedząc co z 

niemi uczynić, zaniósł je do po- 

DENTYSTA 
DR. L. B. URY 

2400 W. Division ulica 
Bóg. Western ave 

Wyrywani· efbów bmm bólu 

Util···*· «UetTitjrcrn» robot» po terdxo ni# 
kick c«aarh. 

Csytajcle w DZTCNyTKU CHICA- 

008KIM drobne ogłoszenia, i ko"j- 
•Ujci· ait*. 
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bliskiego cygarnika na "schowa- 
nie. Tu je znalazł szwagier, któ- 
rego po swą własność wysłała 
pani Fellinger, która histeryi do- 
stała niemal gdy nie mogła się 
•klejnotów doszukać. Szewc o- 

trzymał $5 nagrody. 
— Dziś otwarte będą szkoły 

publiczne, elementarne i wyższe. 
W tych dniach otwarte też będą 
szkoły parafialne. Trzy nowe 

szkoły publiczne otworzono. Li- 
czba dzieci będzie około 370,000. 
Nauczycieli jest 7,813. 
— Wczoraj odbyło się odkry- 

cie pomnika J .P. Altgelda. nieg- 
dyś gubernatora Stanu Illinois. 

Przemawiali: gub. Dunne, Bryan 
i J. Fitzpatrick, prezes Chicagos- 
kiej Federaeyi Pracy. 
— W parku Riverview wczoraj 

odbył się dzień republikański. 
Między innymi przemawiał se- 

nator L. I. Sherman. i* 

ZE STANISŁAWOWA. 
— Dwór Pułaskiego No. 482 Z. K. 

L«. ma miesięczne posiedzenie dziś 
wieczorem o godz. *8ej. Ważne spra- 

wy do załatwienia. — Albert O- 

rzechowski, Nadleśniczy. 
— Stow. Alumnów baczność! — 

Dzisiaj wieczorem o godzinie 7:30 

punktualnie, próba na scenie stani- 

sławowskiej. 
— Macierz Polska oddział św. Te- 

ofila oflla nr. 4leży ma posiedzenie 
miesięczne w środę, dnia 8>go wrześ- 
nia w sali Macierzy Polskiej. Prezes 

zaprasza wszystkich członków bo sa 

ważne sprawy do załatwienia. Poda- 

tek stopcic· wy będzie odbierany we- 

dług uchwały sejmowej. — J. Jgno- 
wiak, prezes; Raf. f^zybylla, sekr. 

prot., 1050 Currier ul. 
— Kółko Dramatyczne mieć bę- 

dzie posiedzenie jutro, tj. w środę, 
o godzinie 8mej w sali zwykłych po- 
siedzeń. — Jan Kondziorski, prezes 
Wałd. Barwig, sekr. 
— Tow. św. Apolonii nr. 482 Zjed. 

mieć będzie posiedzenie regularne ju 
tro wieczorem w środę, o godzinie 

8mj wiczorm, w sali zwykłych posie- 
dzeń. — Konst. Czekała, prez.; Zofia 

Glabas. sekr. 

— Klub Pań Królowej Dąbrówki 
mleć będzie dziś swe regularne posie- 
dzenie o godzinie Smej wieczorem, 
w sali klubowej. Wszsytkie panie są 
[.-roszone o przybycie na to posiedze- 
nie, bo będą ważne sprawy do zała- 

twienia. —Michalina Grabarska, 

prez.; Zofia Glabas, sekr. 
— Członkowie Tow. Korony Pol- 

skiej No. 296 Zjed. niech się zbiorą 
na miesięczne posiedzenie dzisiaj, w 

sali zwykłych posiedzeń. Wiele waż- 

nych spraw do załatwienia. — K. 

aKrwoski, prez.; T. aPwłowski, sekr. 

prot. 

Ruch « Towarzystwach 
.... — » l -*= 

Z MARYANOWA. 
— Tow. Serca Jezusa nr. 49ty Zj. 

odbędzie regularne miesięczne posie- 
dzenie dziś we wtorek,, dnia 7go wrze 

śnia, o godzinie wpół do ósmej wie- 

czorem. w hali zwykłych posiedzeń. 
Prezes zaprasza wssytkich członków, 

na to posiedzenie, bo są ważne spra- 
wy do załatwienia. — Sta Godzich, 

prezes; Jan Gackowski, sekr. rot., 

2018 Greenwich ul. 

Z JACKÓW A. 

— Komitet Lokalny Pol. Rady Na- 

rodowej nr. 24 odbędzie miesięczne 

posiedzenie w środę, dnia 8 wrzoś- 

uia, o godzinie 8mej wieczorem; — 

wszyscy maja być obecni i delegaci 

towarzystw mają się stawić, bo są 

ważne sprawy do zaałtwienia i obie- 

rania delegata na sejm P. R. N. — 

J. Hajdysz, prez.; S. Krasiński, se- 

kretarz prot. 
Z HAN SON PARKU. 

— Chór św. Cecylii i Kółko Drama- 

tyczne. Próba sztuk „Wesele Marysi" 
i „Nieporozumienie", odbędzie się w 

środę wieczorem, d. 8go b. m. na sali 

parafialnej. Początek o godzinie 8ej. 

Wszyscy biorący udział mają być o- 
beeni. — Max Brochocki, reżyser; L. 

Jankowski, dyrygent. 

t 
Wszystkim krewnym i znajo- 

mym donosimy tę smutną wia- 
domość iż najukochańszy mąż 
ój i ojciec nasz 

Ś. P. 

Michał Kai orski 

członek Dworu św. Walentego 
nr. 1001 Z. K. L. pożegnał się z 
tym światem, opatrzony św. Sa- 
kramentami, dnia 5pc września 
b. r., licząc 46 lat wieku. 

Pogrzeb odbędzie się z domu 
żałoby pnr. 1412 Elston ave., o 

godzinie lOtej do dolnego koś- 
cioła św. Stanisława Kostki, a 

stamtąd na cmentarz św. Woj- 
ciecha. 

Na ten smutny obrządek sa- 
prasazmy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Katarzjraa, żona; Franciszek, 

Pelagia, Jan, Stanisław, Józef, 
Antoni i Hieronim, dzieci. 

Drobne ogłoszenia 
6 POKOI z wszelkimi wygodami do 
wynajęcia tanio. Wiadomość 1228 
W. Chicago ave., w skaldzie. 8 

4 POKOJE z wszystkiemi wygodami 
do wynajęcia tanio. Wiadomość 1228 
W. Chicago ave., w składzie. 3 

POTRZEBA dziewcząt na mieszkanie 
u samotnej. 1458 paulina ul. 

Drobne ogłoszenia 

Potrzeba mężczyzn 
Szoferzy i mężczyźni do reperacyi au- 

tomobilów potrzebni codziennie, do- 
brze im płacą. Przyjdźcie do nas. W 6 
do 8 tygodniach nauczymy was tego fa 
chu, i uspoaobiemy was tak dobrze że 
będziecie mogli zarobić od $20 do $30 ty 
godniowo. Pomożemy wam dostać zaję- 
cie. Licencyę i satisfakcyę gwarantu- 
jemy. Instrukcye codziennie po polsku 
i angielsku, w poniedziałki, środy i 

piątki wieczór. 

Peter Janutowitch, manażer 

United Auto Brokers Inc. 
2835 Cottage Grove ·. 5 

Jesteś bez pracy? 
Bądtf balwierzem, nauczymy 

eiatego faohu w kilku tygodniach 
Jedyna szkoła ba'wierska w ca- 
łym kraju, do której przyj mowa- 
ui m studenci wszelkich narodo- 
wości nr jednakowych warun- 
kach. Ilustrowany katalog wysy- 
łamy darmo na tądante. Areeować 

Burkę Barber School 
110 W. Madison al. Cticigo, UL 

i*· 

Najlepsza osobista 
instrukcja. 

kroju, robienia deseni 
)i szycia męskich i dam 
skicb ubrań, przez do· 

wiadczon. nauczycieli, w dziei 
lub wieczorami, wyuczemy w 

najkrótszy m czasie i zn małe 
pieniądze, przyjdzcie i zobacz- 
cie nau% szkolę. 

Muter Cutting School 
Pokaj 208, IIS N. La Salle St. 
aaprMClw miejskiej bali. 

WYŁĄCZNA POLSKA SZKOŁA 
BALWIERSTWA 

tkipiid uo2%, Przyraady dałem/. Mata zapłata 
podcsaa nauki. Utraty lekki faeta. Osobista 
uninoya. Dalenae vlecaora· kura·. Zapytać aif 

o pana Witkowskiego. 

Weeden's High CIau Barber School 
128 W. Madison nL. CHICAGO 

SKŁAD do wynajęcia dobry byzneso- 

wy narożnik. 631 N. Racine ave. 
— 

Agent w balwierni. 3 paz. 

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

215*3 Milwaukee ave. 10 

APTEKA z mieszkaniem do wyna- 

jęcia. Nadzwyczaj dobre miejsce dla 

energicznego człowieka. Róg Holt 

ave. i Blackhawk ulicy. Telefon 

Monroe 5725. 6 

DO wynajęcia pokoje z wiktem, do- 
bra domowa kuchnia, nowoczesne 

— 

dwie dorosłe osoby. 1325 Wicker 

Park ave., blisko tramwaju. 7 

* a r 

u w 

Ludziom nie znającym języka angiel- 
skiego przychodzi czasami w tym 

kraju bardzo ciężko i wiele mniej za- 

rabiają. My was w krótkim czasie 

wyuczymy po angielsku a potem mo- 

żemy wam wystarać się o lepszy pra- 
cę. Naukę w szkole wieczornej roz- 

poczynamy 7go września; zapisujcie 
się w tym tygodniu: 1820 S. Ashland 

ave., blisko 18th pl.^ . 7 

POTRZEBA mężczyzn na mieszkanie 
z wiktem. 1735 W. Division ul., 2gie 

piętro, front. 18 

KTOBY chciał przyjęć chłopca lub 

dziewczynkę za swoje od 2ch do 3ch 

Sat. Katolickie familie tylko niech 

się zgłoszą. 5611 S. LaSalle ul. 11 

NOWA GAZETA polski farmer, dla 

tych co chcą jechać na farmy. Okazo- 
wy numer darmo. Pisz zaraz. Niema 

większego szczęścia i dostatku jak na 

farmach. Adres POLISH FARMER, 
1203 NORTU PAULINA UL., Chica- 

go, II!. 30 W. 

DO wynajęcia jasne 4 pokoje mieszka 
nie, dużo powietrza. 1161 W. Erie ul. 
Agent w balwierni. 1-3-6-8-10-13-15 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka- 

lne. 1639 Dickson ul., z tyłu na dole. 
POTRZEBA dziewcząt na mieszka- 
nie. 1362 Walton ul., front. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. $3.50 miesięcznie. 1256 Chicago 
ave. 

' 

JASNY osobny pokój do wynajęcia 
tanio. 713 Noble ul. 

Baczność Rodacy! 
Baczność Rodacy! — Niklujemy pie- 
ce i inne rzeczy zrobimy tak jak no- 
we po umiarkowanej cenie. Otwarta 
do 8mej wieczorem. Adres: K. J„ 

Plating Works, 1264 Augusta ul. 

Na zamianę 
Dira piętrowy murowany byznesowy 
dom 1 basement ,skład i 3 renta. Do- 

chodu |720 budynek w dobrym po- 

rządku. Zamienię na farmę. Zgłosić 
się M. Kraus, 815 N. Oaklęy ave., — 

blisko Chicago ave., 3cie piętro, z ty- 
łu. 9 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka— 

nie, albo kobietę z dzieckiem. 1014 

N. Ashland ave., 2>gie piętro, w tyle. 

POTRZEBA 2ch mężczyzn na miesz- 
kanie. 935 Robey ul., 2gie piętro, — 

front. 

POKOJE frontowe osobne wejścia, 
dla panów lub paó. Róg Milwaukee 
front 840 Racine ave., 2gie piętro. 

DO wynajęcia 4 ładne pokoje. 1317 
Wicker Park ave., pomiędzy Wood i 

Lincoln ul. 9 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. Osobne wejście. 1267 Milwaukee 
ave., 2gle piętro. 

Poszukuj? pracy jakikolwiek, szewc 
ze starego kraju, może robić na 

„punch press" maszynie. Jan Sokul- 
ski, 1541 Wabansia ave. 

MOVING Picture Operator z licencyą 
miejską poszukuje zajęcia. 3502 W. 
Diversey ave., Avondale. 8 

PRACA. 
POTRZEBA kobiety do darcia szmat 
836 W. Erie ul. 8 

POTRZEBA pierwszego maszyniarza 
przy surdutach. 1352 W. Ohio ul. 

POTRZEBA doświadczonych kobiet 

do przebierania szmat. 1008 W. Lakę 
ul. 

PRACA. 
POTRZEBA schludnej dziewczyny do 
ogólnej domowej roboty, niema go- 
towania. 1518 "S. Turner ave., 2gie 
piętro. Telefon Lawndalo 2538 9 

POTRZEBA wykończarek i fastryga- 
rek przy spódnicach (skirts). Stała 

praca. 2023 W. Division ul 7 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 1320 Rawson ul. 7 

POTRZEBA 16to letniej dziewczyny, 
taka która mówi Robrze po angiel 
sku 1 zna miasto do Biura Pracy. — 

Mrs. A. Rutkowska, 767 Milwaukee 
ave. 7 

POTRZEBA młoda dziewczynę do 

szorowania podłóg, $40 miosi.yznie, 
potrzeba umieć trochę po. angielsku 

mówić, ażeby była z Rusi Polskiej'. 
Adres swój zostawić proszę w adm. 

Dziennika Chicagoskiego pod litera- 

mi . H. 7 

POTRZEBA starszego mężczyznę do 
salonu. 2051 W. 25th str. 8 

POTRZEBA dziewczyny lub kobiety 

do domowej rototy, musi mówić po 

angielsku lub niemiecku. 2339 Poto- 
mac ave. Herscovitz. 8 

POTRZEBA dobrej dziewczyny do 

domowej roboty. 1061 N. Marshfield 

ave. 

POTRZEBA szewkarzy (Seamers) i 

kieszeniarzy przy specyalnie zamó- 

wionych spodniach. Doświadczonych 
tylko. 509 Ś. Franklin ul., 4te piętro. 

i el 

POTRZEBA dziewczyny do.pilnowa- 
nia dziecka, $2 tygodniowo. 2004 

Montrose. Telefon Ravenswood 2436 
14 

POTRZEBA dziewczyny do ogólnej 

domowej .roboty. Mała familia. 2349 

N. Western ave., róg Fullerton. — 

Zgłosić się w aptece. 

POTRZEBA chłopaka do piekarni.— 

702 N. Ashland ave. 

POTRZEBA 25 maszyniaruk przy 

sukniach spódnicach (skirts). Mu- 

sza być doświadczone. Stała praca.— 
Zgłosić się zaraz. P. Klafter 1250 N. 

Paulina ul., blisko Milwaukee av., 2 

piętro. 9 

POTRZEBA dziewcząt do rcstauracyi 
hoteli, klubów, prywatnych miejsc, 

fabryk. Proszę się zgłosić gotowe do 

pracy. Biuro Pracy, 1820 S_. Ashland 
ave. 9 

POTRZEBA praczki, zaraz. 2144 

Thomas ul. 

POTRZEBA doświadczonych maszy- 
nlarek przy damskich spódnicach — 

skirts — stała praca. Phillips and 

Co., 1251 Milwaukee ave., tylny 
wchód. 

POTRZEBA pierwszorzędnej dziew- 
czyny do guzików przyszywania przy 
surdutach. 1420 Emma ul., Uloomcn 

thal and Prost. 

POTRZEBA szewkarzy przy surdu— 

tach, dla młodych mężczyzn, także 

dziewcząt na .padding' maszynie i 

ściegarok lub ściegarzy. — 1611 Emi- 
ly ul. 8 

NIEMA regestracyi: potrze Da Kui.ua- 

rck, dziewcząt do kuchni, do iuyeia 
naczyń, pokojówek, kobiet do szo- 

roawnia podłigi, kelnerek i dziew- 

cząt do prwatnych domów. Pokój 14 
— 154 Randolph ul. La Salle Agen- 
cy. 

POTRZEBA kieszeniarek, prasowni- 
ków na czysto i na szewki przy spod- 
niach. 2039 N. Robey ul., na dole. 

POTRZEBA dobrego balwierza na 

wieczory, soboty i niedziele. 1945 

Armitage ave. 

POTRZEBA maszyniarzy przy spód- 
nicach (skirts). Stała praca. Dobra 

zapłata. 2023 W. Division ul. 8 

POTRZEBA dobrej silnej dziewczyny 
do roboty w fabryce pucu do pieca. 
1515 Haddon ave. 

POTRZEBA kieszeniarek 1 dziewcząt 
do robiena rękawów przy surdutach. 
1648 Haddon ave. 

POTRZEBA maszyniarek przy spod- 
nicach (skirts). 1213 N. Paulina ul. 

POTRZEBA jednego mężczyzny ku- 

charza $50 miesięcznie. Robota poza 
miastem; dwóch młodzieńców do re- 

stauracyi, /robota poza miastem. 849 
Milwaukee ave. Liberty Eraployment 
Office. 

POTRZEBA dwóch prasownlków — 

przy spódnicach (skirts). Stała pra- 
ca. 2923 W. Division ul. 

BIURA PRACY. 
Największe i Najstarsze Biuro Pracy 

Potrecba dziewcząt do resUorkoorl. mycia 
•tatków. $j-|7 tygodniowo, z niedzielą lab bez. 
Kobiet do klubów, kucharek, dziewcząt do d& 
uiowej roboty, i hotelów na wyjazd i do fabrylc. 
Dobra i stała praoA dla nowoprzybyłych, niepo· 
trzeba czekać tylko zaraz Uć do pracy. Duje- 
my najlepszą prnoę, jesteśmy 18 lat w Interesie. 

975 Milwaukee Ave. 

Pau i Kreutzer 
Właścicielka największego Biuro Pracy 

POTUZEBA wiele dziewcząt do restauracji 
klubów z niedzielą lub bez, także kucharek 1—i 
dziewc/ąt do pantry. steam table, do zbierania 
statków zc stołów także do hotelów, fabryk 
pralni, kobiet na krótkie (rodziny. Gwarantu- 
jemy dostarczyć wam dobrą i stałą pracę. Tak- 
że mzczvzn do restauracyi, do pomooy w kuch 
ni i porterów. 'Zgłosić się do: 
029 Milwaukee Ave., ii-gie piętru 

POLSKIE BIURO PRACY 
Potrzeba dziewcząt clo Draey w restaura- 

cyi, do mycia statków, Kucharek, kobiel 
do szorowania ofisów w budynkach 
Także porterów, mężczyzn w kuchni 
Zgłosić się 
LIBERTY EMPLOYMENT AGENCY 

849 Milwaukee Avenue. 

POTRZEBA 10 ludzi do magazynu w 

mieście. $1.75 dziennie. Biuro Pracy 
1820 S. Ashland ave., blisko I8th pl. 

8 

POTRZEBA 15 mężczyzn do boru; 

$20 do $26 miesięcznie i utrzyma- 

nie. Przeja&d kompaniczny. 1715 w, 
18ta ul. Biuro Pracy. j 
POTRZEBA ludzi do robót na żelaz- 

nej kolei (tracks) molderów, $3.00 

dziennie, do lasu i do rozmaitych ro- 

bót w mieście i poza miastem. — 

Przyjdźcie gotowi do pracy. Biuro 

Pracy. 4563 Gross av., blisko 47ej i 

Ashland ave. 

PRACA. 
POTĄ27EBA dziewczyny do ogólnoj 
domowej roboty. 3619 Grenshaw av. 

XXX 

CZY potrzebujecie chłopca ' 14 do 

17 lat do posyłek, do fi.bryki, nr. wóz 
lub » farmę, telefonujcie Franklin 

3015 — Local 70, a piu Śleszyński 
przyśle wam odpowiedniego chłopca. 
Adres: 1007 Couuty Bidg., Chicago, 

I1L XXX 

POTRZEBA doświadczonych dziew- 

cząt do przyszywania guzików, futra, 
(fur sewere) i wykoczarek spodni- 
ków „skirts" przy damskich spodni- 
kach. Heskie, Kirschbaum Co., 302 

S. Market ul. · 7 

POTRZEBA doświadczonych męż- 
czyzn do przyszywania futra i fastry 

garzy kantów przy dapiskich ubra- 

niach. Reskie Kirsohbaum Co., 302 

S. Market ul. 7 

POTRZEBA polskiej kobiety do dzie 

ci. 3910 W. 13ta ul. 7 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. Dobry dom. $3 tygodniowo. 
2659 W. Division ul. XXX 

POTRZEBA młodej dziewczyny do 

lekkiej domowej roboty. 1018 N. Ro- 

bey ul., 2gie piętro, tył, 8 

POTRZEBA malej dziewczyny do po- 

mocy. 145 N. Paulina ul. 

POTRZEBA dziewcząt do mycia stat 

ków. 1124 Milwaukee ave. 

POTRZEBA prasownika przy specy- 

alnie zamówionych spodniach. 1233 

N. Ashland ave, 

POTRZEBA wykończarek przy specy 
alnie zamówionych spodniach. 1233 

N. Ashland ave. 8 

POTRZEBA kucharki do domowej 
roboty .814 Milwaukee ave., zgłosić 

się do składu kapeluszy. 

POTRZIEBA dziewczyny do roboty w 

kuchni. 1014 Noble ul. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty, dobra zapłata. 610 Vedder 

ul., przy Division i Larrbee. 10 

POTRZEBA choświadczonej dziew- 

czyny do domowej roboty. 1235 Holt 

ul. » 
8 

POTRZEBA 2 dziewczyny na miesz- 
kanie. 529 N. Ashland ave., na dole 

front. 8 

POTRZEBA starszej kobiety lub 

dziewczyny, do domowej roboty. F. 

Ferlikownki 1076 N. Paulina ul. 8 

POTR2EBA do robienia kieszeni rę- 
kawów i podszewek przy surdutach. 
1049 N. Paulina ul., róg Emily . 3 

piętro. 8 

POTRZEBA chłopca do pomocy na 

wozie mleczarskim do roznoszenia.— 
14 lat starego. 1317 N. Ashland ave. 

POTRZEBA dziewczyny lub kobiety 
do roboty w restauracyi. 1734 Divi- 
sion ul. 

POTRZEBA ludzi do sprzedawania, 
5 centowych „YViggle sticks wavers". 

1319 . Halsted ul. 11 

POTRZEBA dziewcząt do prywat- 
nych hoteli i restauracyi. Davis Ofłs 
1825 W. Division ul. . 8 

POTRZEBA dziewczyny do ogólnej 
domowej roboty.· 2110 Crystal ul., 3 

piętro. 

POTRZEBA portera, taki który umie 
za bara. 2373 Elstou ave., róg Fuller 

ton. Franks Buffet. 8 

POTRZEBA dziewczyny do kuchni w 
cukierni .1073 Milwaukee ave. 

POTRZEBA dziewczyny do bawienia 
dziecka, musi nocować w domu. 2924 

N. Central Park ave. Avondale. 8 

POTRZ»EBA ucznia do nauki prasowa 
nia. 1433 Tell pl. 8 

POTRZEBA 2ch dobrych balwierzy; 
jednego na stałe a drugiego na wszy 
stwie wieczory natychmiast. Dobra 

zapłata. 2867 Milwaukee ave. 

POTRZEBA doświadczonych maszy— 
niarek przy spódnicach (skirts) 1 

sukniach. 1040 N. Ashland ave.. 2gie 

piętro. 9 

POTRZEBA dziewczyny lub kobiety 
do domowej roboty. Dobra zaplata. 
1036 N. Marshfield ave. 

" 

POTRZEBA 6 dziewcząt do nowej 

restauracyi. Zgłosić się 849 Milwau- 
kee ave. Liberty Employment Office. 

Kupno i Sprzedaż. 
NA SPRZEDAŻ dobry dom na dwa 
mieszkania, naprzeciwko nowego par 
ku i 19tej ul. Sprzedam tanio na 

małe miesięczne wypłaty, z powodu, 
że kupiłem nowy dom. Na co płacić 
rent, jeżeli możesz kupić dom i od- 

płacać rentem. Zgłoś się do Emil A. 

Basener, 2116 W. 22ga ul. 11 

Koń 1 wóz ekspresowy tanio. 1347 

Dickson ul. 

Balwiernię sprzedam tanio. 1439 

Augusta ul. 

NA SPRZEDAŻ gazowy piec, tanio. 

Dobrze piecze i gotuje. 2151 Walton 

UL | 

NA SPRZEDAŻ tanio, piec, dywany 
lodownia i meble. 1549 N. Oakley av. 

9 

NA SPRZEDAŻ maszyna do szycia. 

1911 Cortland ul., na dole. 

BaRGAIN, wybór z dwóch dobrych 

ekspresowych lub delivery koni. 724 

N. Western ave. 8 

$40 EKSPRESOWY koó, $22 ekspre 

sowy koń, $15 wóz. 2418 Superior ul 

BALWIERNIA na sprzedaż zaraz z 

powodu wyjazdu. 1428 — 51st str., 

Cicero. 
* ; 

NA SPRZEDAŻ grosernia z powodu 

choroby. 730 N. Robey ul. 11 

SKŁAD rzeźniczy na sprzedaż. Adres 
w adm. Dziennika Chicagoskiego. 

8 
····**········"1·····"··*··* 

RZtECZY domowe na sprzedaż. 821 

N. Paulina ul. 8 

Z POWODU porady lekarskiej muszę 
wyjechać na farmy, przeto chcę 

sprzedać salon z bardzo niska cenę. 

1701 W. 20ta ul. A. Pacholski. 8 

Muszę sprzedać zaraz 6 pokojowy 

murowany cottaige. Pospieszcie się. 

1864 N. Hoyne ave. 8 

DWA piece do ogrzewania sprzedam 
tanio. 1228 W. Chicago ave.v w skła- 

dzie. t 
S 

Kupno 8 Sprzedaż. 
NAROŻNIKOWA rezydencya 7 poko- 
jowa; najnowBze plumbteirskie ro- 

boty, parą ogrzewaue, odogodniona 
komunikacya, wyborna lokacya dla 

doktora lub dentysty. Cena 14500.— 
Gotówką $500 i po $25 miesięcznie. 
Przyjmie pusta lotę na północnej 
stronie, albo północno-zachodniej 
stronie jako wpłatę. 1905 Belmont 

ave,, telefon Lake View 1641. 

$1000 gotówki i po $«'łO miesięcznie 
kupi nowy 2 piętrowy murowany dom 
dopiero co wykończony, wszystkie ao 
woczesne ulepszenia, furnace ogrze- 
wanie, kamienne posadź, i etc., jedno 
mieszkanie wydzierżawione odpowie- 
dzialnemu lokatorowi; tylko jeden 
blok od Milwaukee ave Lawrence 

ave. tramwaji; 3 bloki do Jefferson 

Cena $6500 
William Zelowski 

REALTY CO. 
' 

4829 Milwaukee Avenue. 
Telefon Irving 712 . 

11 

$800 gotówki kupi 2 piętrowy dre- 
wniany dom na Marehfield ave. Ren 
tu $400 rocznie. $2ó00 
$8oo gotówki kupi 2 piętrowy drew- 

niany dom 4 renta na ulicy brukowa- 

nej, naprzeciwko polskiego kościoła 
w Cragin. Reszta jak rent. 

$1000 gotówki, kupi 2 piętrowy dre- 
wniany dom na Haddon ave. Rentu 

IZ' $3800 
$1500 gotówki kupi ładne byznesowe 
properta, blisko Milwaukee ave. i Ca 

lifornia ave. Trzy loty skład i flato- 

wy budynek, duże etajnie. Rentu 

$600 rocznie. j 

Cena 3)45UU 
$0000 gotówki kupi duże murowane 
byznesowe properta. Rentu $1900 
rocznie. Reszta po 5 i pól procent. 

Józef Husak&Co, 
1201 Milwaukee Ave. 

North - Western Trust & Sawings Bank 
4-7-9 

Nu sprzedaż 8 akrowa 
farma w DesPlaines 111., blisko Camp 

Grounda stacyi, 120 drzew owoco- 

wych, 10 lat stare. Bargain. Cena 

włączając inwentarz dość pokaźny- 
· 

$5000. Morgecz $1500. 
Zgłosić Się . V. ULLMARK. 

10 

Chcę kupić mała chatę lub dwu 
- 

- 

trowy budynek, na „North Side". Al- 

bert Miller, 2416 Clybourn ave. 6 

Muszę sprzedać parlorowy garnitur, 
kosztował $110 sprzedamy za $35, 
komplet do jadalni, gazowy piec i 

dywany. 3645 W. ^olk ul. Bargaia, 
8 

rrywatne Pieniądze 
do wjpożyczauia w .sumach od 

$500 do $20,000 
na Pierwsze i Drugie Morgecze na Ch 
cagoskie ulepszone properta po najniż 
szych ratach i najlepszych warunkach 

julius Moll & Son 
Mortgage Bankers 

1311) iMilwaukee Ave. 
róg l'aulina ul. 

MŁODE małżeństwo musi sprzedać 
śliczny fortepian, garnitur parlorowy 
gotowalnle, dywany, łóżka, komplel 
do jadalni, Davenport, urządzenie j 

4cU pokoi, kompletnie za$125, lut 

sprzedam osobno, używane tylko kil 
ka miesięcy. Rezydencya, 3019 Jack 
son boul., blisko Kedzie ave. 1 

NA SPRZEDAŻ skład artykułów de 

wocyjnych, ram i innych drobiazgów 
połączony z agencyą gazet, która da 

je $40 miesięcznego dochodu, tanio 
2734 Archer ave. 

$1300 weźmie rogowy dwu piętrowj 
murowany i drewniany. Morgecs 

$1360. Rentu ro;znie $264. — 2\ 
Austin ave. S 

NA SPRZEDAŻ cottage, 4 sypialnie 
cementowy basement, elektryczm 

wiszące światła, śliczne podołogl, ab) 
rozporządzić majątkiem, $3100 gotów 
ki. — 1336 Grace ul. 8 

ZMUSZONY sprzedać za bezcen pió; 
śliczny nowy parlorowy garnitur 

— 

kosztuje $125 za $35. Także garnitu- 

ry do jadalni i sypialni, dywany; u· 

żywane. 4 tygodnie. Nordin 3243 W 
Polk ul., blisko Kedzie. 

•4-7-8-9-1 € 

NA SPRZEDAŻ dwa domy z powodu 
śmierci męża. 1724 Brighnm ul. 11 

SALON przy wielkich fabrykach, Ib 
lat istniejący do wynajęcia. M. A 

LaBuy, 915 Milwaukee ave. 1 

NA SPRZEDAZ rogowa grosemla na 

Bridgeporcie. Adres w adx . Dzienni 

ka Chicagoskiego. U 

MLECZARNIA na sprzedaż w pol- 

skiej okolicy, tanio. 952 Noble ul. 

SPRZEDAM farmę za pół ceny — 4C 

aków w Wisconsin. Adres: 1309 Wi- 

cker Park ave. 

SPRZEDAM korzystny interes w do 

brem miejscu, zpowodu samotności 

1204 Chicago ave. £ 

7 POKOJOWY dom, 1% piętrowy, dc 
bra lokacya i transportacya, lota 

przy zaułku, dobre miejsce na garai 
lub stajnię. Zgłosić się do właściciela 
814 N. St. Louis ave. 7-11 

SPRZEDAM fortepian i garnitur par· 
»orowy, tanio. 1108 R^bev ul., 3cic 

piętro, front.· 

Skórzanna kanapa jak nowa bardzo 
tanio. 1858 W. Chicago ave., 3cie pię- 
tro. 

Muszę sprzedać $150 parlorowy gar- 
nitur $37. — $40 dywany $18. — 

$40 maszyna do szycia $10. 
— Da- 

venport, buffet, kanapę, mosiężne 

łóżka, stół do jadalni, krzesła, stół 

do czytelni, lodownia, szafa do ksią- 
żek, nowy fortepian, także Playei 

fortepian. Batfgain. — 1214 Robej 
blisko Division. S 

PIEKARNIA na sprzedai. Adres w 
adm. Dziennika Chicagoskiego. 

NA SPRZEDAŻ meble l statki domo 

we. 1440 N. Ashland ave., na dole. 

Mumz sprzedHĆ $350 fortepian, uży- 
wany tylko 6 tygodni, wielki bargali 
za $110. — 2049 Milwaukee ave. S 

Kuprto i Sprzedaż, 

Potrzebujesz Pieiifdzy? 
My cl je dostarczymy. 

Potrzebujesz pieniędzy do płaceaia pro. 
centu na morgerz lub podatków, potrze, 
bujqsz gotpwki do wypłacenia kontraktu 

sprzedały luo kupna, to tgioi »Iq do naa. 
Mj damy ci poiycxkq na łatwe spłaty, li- 
cząc 5} procent. 

B. STEIN & COMPANY 
Mor tg ag Bankierzy 

Pokój 812 36 S. STATE UL róg Mmrse 

Pieniądze na Pożyczki 
Zrobimy wam potyczkę » Draft Kartce· o* 
wasia realnoM na Jakłkolwiekb%4£ sumę * 
krótkim czasie. My liczymy prooent 1 wy m» 
tecle spłacać w 

Ł ~"",h 

Jeżeli potrzebo) 
Da ulepszenie waazj 

Uiurirw. j"—,"T i_ 

ti properta a potrtebujeele gotówki do zam» 
nleola waszego kontraktu, zgloécle alf do na· 

LOUIS STEBN & COMPANY 
Mortgage Bankierzy 

3 . L» 8«Ue 11«·« 

P6ł.>wtchodni 
Pokój90· Telefon Msr(n48ts 

Niebywała Taniość 

FARMA! 
We WiacoDSin 40 akrów, dwie mile od miasta fl 
staoyi kolejowej, ditéy kierunek, dom i stajni* 
w dobrym stanie- Ziemia nie może być lepsza., 
Farma ta muai być sprzedana natychmiast. Ce- 
na tylko *1200, potrzeba gotówki $300. reszta 

lat spłaty. Oprócz tego psrę lnnnych rzadkich 
sposobności. Pisać lub zgłosić się natychmiast* 

Henryk Porceri, zarządca 
L0EB-HMMEL REALTY COMPANY 

3801 Archer Avenue. 
Telefon Drnrer 8448. Chicag·, IU 

MY KUPIMY 
waszą realność, zabudowaną lub lot)'. 
Działamy szybko jeżeli bargain. 

R. Z. Dąbrowski, 
Pokój 301 HOME BANK BDNK. 

1228 IM. Ashland Ave. 

Kupujcie loty przy Milwaukee ave. 
Nowa linia tramwajów*, przedłużona. 
Pewno zyski. Rozydencyjne loty $250 
Łatwe warunki. 

W. P. Stimule, 
5801 Milwaukee ave. 

róg Maynard ave. (ti' £ve.) 10 

Na zamianę 

10 akrowa farma warzyw, ulepszo- 
na, blisko Minii tramwajowej. — Ce- 
na $8000 

(Morgecz $3000.) 
Chcę dom lub flats. 

Ó300 Milwaukee ave. 10 

SPRZEDAM rogowy dom z próżną 

lotą obok także skład rzeźniczy, — 

wyrobione miejsce, albo zamienię za 

prywatny dom. 935 N. Francisco av. 

róg Augusta. 9 

SALON na sprzedaż, dobra lokacya., 

Ogłosić się pomiędzy 9t a lOtą rano. 
•16 N. Paulina ul. U 

$2400 KUPI 5 pokojowy cottage — 

góra, podwójne sypialnie, stajnia, u- 
lica asfaltowana i zapłacona, blisko 

Milwaukee ave. i Diversev av. $500 

gotówki, reszta miesięcznie. H. P. 

Gieseckc, 2<>ao N. Sn wy or ave. 8 

STATKI sprzedam. 1544 Tell plT™ 
WŁAŚCICIEL SPRZEDAJE. 

2 piętrowy murowany dom, 7 stopo- 

wy basement, budynek 21X70 stóp na 

4 familie, 2 mieszkania na każdem 

piętrze, piecowe ogrzewanie, gaz e- 

lektryka. 1926 W. Iluron ul. Zgło- 
sić się wieczorem lub w niedzielę ra- 

no. 30-1-4-7-11-13 

NA SPRZEDAŻ statki domowe l 

mały rent, sprzedam tanio .1065 N. 

Wootł. ul., z tyłu, lsze piętro. 8 

Taniość. 
300 stóp na Milwaukee ave. róg Ken 

neth ave. (44th et.) $45 za stopę. — 

Kupcie zaraz muszę sprzedać. 
W. P. Stanage, 
# Milwaukee ave. 

7 

' 

.Muszą· .sprzedać za $3300 aby zam- 

knąć spadek, 2 flatowy murowany 

dom, basement i duża stajnię. Mor- 
' 

gecz $2000 na 5 lat. 2018 Wabansia 

ave., róg N. Robey ul. 9 

.Muszę sprzedać zaraz meble z 5ciu 

pokoi i dywany, jak nowe Sp_rze- 
' 

dam osobno $150 parlorowy garni- 
tur, $55. — 903 N. Wostern ave. 

— 

1 
róg Iowa ul., 2gie piętro. 9 

FARMY! Kto chce kupić dobra farmę 
na dogodnych warunkach, niech czy- 

' 

ta Polskiego Farmera. Jest to nowa 

gazeta dla tych co chcą jechać na 

farmy. Pisz zaraz. Okazowy numer 

darmo. Adres: Polish Farmer ,12 ?3 

N. Paulina ul., Chicago, 111. 30 w. 

Najtaniej kupicie properta, salony, 

grosernie i składy cukierków, oraz 
' 

mamy dobre zamiany. Pociask i Wró 

blewski, 812 N. Carpenter ul. 8 

„BARGAIN" 
Możecie kupić tylko od nas. Mv nie 
przyjmujemy innvch realności. Gwa- 

, rintujemy zarobek lub zwrot pieniędzy 

A. BENDER. 

Pokój 301 Home Buk Bdnk. 
> 1223 IV. AeHland Ave. 

Wdowa jest zmuszona sprzedać w 

• tych dniach, dom murowany, 2-6 po- 

kojowe flats i basement, kipiele i u- 

stępy, bardzo tanio, na Helenowie. 
— 

Pociask i Wróblewski, 812 N. Cer- 
' 

penter str. 8 

Z POWODU samotności do sprzeda- 
nia rzeczy domowe, z pościelą staro- 

' krajską, bardzo tanio, razem z 4 po- 

kojowem mieszkaniem,elektryka i ką 
piel. 856 N. Lincoln ul., lsze piętro 
front do 12tej rano. 8 

SPRZEDAM skład cukierków naprzo- 
• giw wielkiej publicznej szkoły. $175, 
' tani rent. 3007 W. 39ta ul. 8 

NA SPRZEDAŻ meble z powodu wy- 
1 jazdu. 1444 W. Erie ul., 3cie piętro, 
front. 

NA SPRZEDAŻ 6 maszyn motoro- 
1 wych, 12 krzeseł, 6 stołów, 2 wielkie 

lustra, biurko do pisania i inne przy^ 
rządy krawiecieki. Wielki bargain.— 

1816 W. North ave. 8 

MLECZARNIA na sprzedaż, z powo- 
du wyjazdu na farmy. 911 Will ul. 8 

SPRZEDAM 2 piętrowy dom tanio. 

2925 Lawndale ave. Avondale, wez- 

» mę lotę. 

STATKI na sprzedaż. 1528 N. Wood 
. uL 8 

NA SPRZEDAŻ interes węgla i tea- 

> ming w dobrej lokacyi z końmi, wo- 

zami i z wszelkimi przyrzgdamir — 

.Bargain. Właściciel zaprzestaje inte- 
res. 1823 Grand ave. 22 


