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Mlfl·. fctdre-41* tnkv adreeu, alb· 

powoda ulewyrafciego lub teA bl*i- 
**· M»kai— liNN, al· mcciy by* 

rtnrmua* właściwym o—bonu Po 

tiaty ta w^otii ·1« tnab* w eiedmt· 

»rtafc a^loswUe w b«mjts 

", Odobra J· można tyl- 

b %a jjfl ii mj yooaotr w śró<fcmi«ś» 

d*. Mininlb ulic Adama, Clark. 

t>—irborn i Jackaon? trceba Uś po- 

iaó Jcłerkawl numer liata, aby «alko 

MA nkpotnabal «włoki 1 1<|· 

— . . 

1803 Antae Jdsef. 1804 Auner Regi- 

na; li06 Ba^k Jan; 1SOC Beczek A- 

darł; 1910 Balic z ek Tomasz; 1811 

Barańczak Ber.; 1913 Barutowicz Mi· 

cbaal; 1814 Bednarczyk Jan; 1819 

Bednak Wi i możny, 1820 Biba £* 

ward; 1&21 Bied von Jędrzej; 1824 

Blasscsak etanisław; 1825 Bogdan 

Alexander; 1836 Boga Franciszka; 

1832 Beyakowna Mary a; 1833 Bubas 

Maik; 1834 Byk Toma»*; 1835 Bysto- 

ek Bronisława; 1898 Cach Julia; 1840 

Cetaałska Marya; 1841 Chawiejska 
Maryanna; 1843 Cba^adekwlsz jakób 

1844 Cieplak Antoni; 1850 Doubek 

Anna; 1861 Dudzieóska Józefa; 1852 

Dttlian Władysław; 185» Dunaj Piotr; 
1856 Durnak Wiktorya; 1857 Dwora* 

Wietoria; 1858 Działowy Józef; 1860 

Fataiic Klement; 1881 Fluder Tomasz 

1S62 Frzcinaka Anna; 1883 Garsda 

Jóset; 1664 Gawron Stanisław; 1885 

GembarowskJ Stanisław; 1866 Gerhart 
Anton: 1869 Gierek Franciszek; 1870 

Gilewski Rudolf; 1871 Glembocka An- 

na; 1785 Gordon J.; 1876 Gorycka 

Maryanna; 1877 Grican Józef; 1881 

Hatussczak Anton; 1888 Jacosek Fr.; 

1889 Jasek Jan; 1890 Jaskicoz Anna; 

1898 Jesionka Paweł; 189® Jurewicz 

Jonasz; 1900 Kędziora Katarzyna; 
1901 Kidor Karolina; 1902 Kiwak 

Eleonora; 1903 Klinowski Jan; 1904 

Kusak Tom; 1907 Kolenik Ignac; 
1910 Korkowska Ludwika; 1911 Kor- 
nelii Jakób; 1912 Kopernik Michał; 
1913 Kosicka Mery; 1914 Kościelniak 

Sebastian; 1916 Kosik Adelina; 1917 
Koracs Anton; 1918 Kowalczyk Lud- 

wika; 1922 Krupa Józef; 1924 Kucik 

Anna; 1927 Kukla Anna; 1928 Kula 
JOsef; 1930 Komar Józef; 1931 Kuno- 

0ky Jan; 1933 Kurawllc Peter; 1934 

Kukoruck Stefan; 1935 Kutek Wła- 
dysław; 193* Kwuta Elżbieta; 1937 

Kwoka Zofia; 1943 Lieszczak Józef; 
1944 Lubiński Aleksander; 1946 Lue- 
ga Marya; 1949 Maciazka Stanisław; 
i960 Maciony Kazimierz; 1954 Maro· 
fa Stefan; 1956 Maron Kedy; 1957 

Matelusz Pan; 1962 Mikola Józef; 

i Ruch Towarzystwach. 
ZE STANISŁAWOWA. 

— I>w6r Pułaskiego nr. 482 Z. K. 
L. ma miesięczne posiedzenie, Jutro 
we wtorek 2 Igo września, o godzinie 
Smej wieczorem. — Albert Orzechów 

•ki, nadleé., J. Szczepański, eekr. 

prot., 1455 W. Division uL 
— „Certowska Ława". — Próba 

na scenie dziś wieczór, o godz. pół do 

ósmej punktualnie. 
— Członkowie Tow. św. Cecyli nr. 

14 Zjed. mają, się zgłosić do ofisa 

ławek, aby własnoręcznie się podpisać 
w album, który będzie ofiarowany 

JE. ks. Biskupowi P. Rhodemu. — 

Zgłosić się mona do godziny 5tej po- 
południu i od 7mej do 9tej wieczo- 

rem. — Jan Czeksła, prezes; Antoni 

W. Barwi*, sekr. prot. 
— ». Foiefc św. Apolonii nr. 

482 Zjed. ma nadzwyczajne posiedze 
nie diié wieczorem o godzinie 7:30, 
w hali Klubu Kościuszki. Ważne 

sprawy proszę przybyć. — K. Czeka- 

ła, prez.; Z. Glabas, sekr. 

— Tow. Polek Królowej Jadwigi 
ma nądzwyczajne posiedzenie dziś 

wieczorem, o godzinie 7:30, w hali 
Klnba Kościuszki. Proszę przybyć, 
ważne sprawy. — K. Czekała, pres.; 
S. Słupikowska, sekr. 

— Macierz Polska, oddział św An- 

ny mieć będzie miesięczne posiedze- 
nie w poniedziałek ,dziś, 20 wrześ- 

nia, o godzinie gmej wieczorem, w 

sali zwykłych posiedzeń. — Anna 

Klarkowska, prez.; Julia M. Wich- 

łacz, sekr. prot., 2235 Thomas ul. 

Z MŁODZI ANTKÓW A. 

— Macierz Polska oddział 66 św. 

Weroniki ma miesięczne posiedzenie 

we wtorek, dnia 21go września o go- 

dzinie pół do ósmej wieczorem, w 

hali zwykłyeh posiedzeń. Każda człon 

kini obowiązana jest stawić się na to 

posiedzenie ponieważ sa ważne spra- 

Wszystkim krewnym i znajo- 
mym donosimy te smatną wia- 

domość U najukochańsza mat- 

ka i babka nasza 
Ś. P. 

Anna Ptaszek 

pożegnała się z tym światem, 

opatrzona Św. Sakramentami, d. 

18go września, 1918 roku, o go- 
dzinie 3ciej popołudniu, w po- 
deszłym wieku. 

Pogrzeb odbędzie się we wto- 

rek, dnia 2Igo września, o go- 

dzinie Smej rano, z kaplicy SS. 

Franciszkanek przy Hamlin ave. 
Avondale, a stamtąd na cmen- 

tarz św. Wojciecha. 
W żalu pogrfśenl : 
J. Ptaszek, syn; Tekla, Ma- 

ryanna Kilarska, Antonina i A- 

polonia, córki; Jul. WaJasakie- 

wicz, Jan Gródecki I P. Szafran- 

ko, sięciowie i 19 wnuków. £ 

wy do załatwienia. — Marya Im- 

biorska prez.; Ant. Kolesińska, sekr, 

prot. 
Z HELEN OWA. 

' 
— Posiedzenie Macierzy Polskiej 

oddziału 79go św. Ano y odbędzie się 
we wtorek, o godsiiie 7:80 w hali pa 

nflaloej; s» b»rdzo ważne «prawy 

do zaałtweinia, z powodu wieczorku; 
każdy powinie» fcyć obecny na tem po 

siedzeniu. — Ig. Tutlewski, prezes; 

W. E. Schmatlocfc, sekr. prot. 
Z KANTOWA. 

•— Tow. św. Tomasza nr. 35ty Ma 

cierzy Polskiej odbędzie miesięczne 

posiedzenie dzisiaj wieczorem, o go- 

dzinie 8ej, w hali zwykłych posie- 
dzeń. — . N. Michalski, :re*.; S. 

M. Tworek, sekr. prot. 
— Tow. Polek św. Anny nr. 66ty 

Zjed. odbędzie nadzwyczajne posie- 

dzenie we wtorek, o godzinie pół do 

3*iej popołudniu. Z powodu pew- 
nych wanyeb spraw prezeska uprasza 

aby wszystkie członkinie były obecne. 

— M. Korzeniewska, prez.; Zofia 

Bonk, sekr. prot. 
Z JAOWIGOWA. 

— Tow. Młodz. św. Kazimierza K. 

odbędzie regularne posiedzenie jutro 
wieczorem, o godzinie 8mej. Każdy 

członek obowiązany być obecny, na 

tem posiedzeniu i zarazem uliścić -lę 

za bilety balowe. — Jan P. Land** 

messer, prezes; Stan. Sobieszczyk, §e 

kretarz prot., 2248 Ems ul. 

Z JACKOWA. 
— Tow. w. Józefa gr. 125 S. P. w 

A. odbędzie miesięczne posiedzenia 

we wtorek wieczorem; wszyscy mają 

być obecni, niech ei zgioeza i ci któ- 

rzy chcą do tego Tow. wstąpić. — J. 

Hajdysz, prezes; S· Krasiński, sekr. 

prot 

Drobne ogłoszenia 
• 

Jesteś bez pracy? 
Bądtf balwl«r*«tn, nauczymy 

ei· tego fachu w kilku tygodniach 
Jedyna «koła balwierska w ca- 
łym kraju, do której przyjmowa- 
ni są studenci wszelkich narodo- 
wości njf jednakowych warun- 

kach. Ilustrowany kataiog- wysy- 
łamy darmo na żądanie. Aresować 

Burkę Barber School 
110 W. Mitfisoa iL Cfcicago, III. 

WYŁĄCZNA POLSKA SZKOŁA 
BALWIERSTWA 

Eksp*rel omą, Prsrmdf (Jajem y. Mała i opłata 
fKHloaa# Bank;. Ckyetjr lekki fach- Osobista I» 
Unikaj a. Dcleaoe wiaoxoroe kur··. Zapytać «l< 

o paoa Witkowskiego 

We«deo's Hifk Ciut Barber School 
1253 W. Madison uL. CHICAGO 

Najlepsza osobista 
V instrukcja. 
^^^kroju, robienia deseni 

szycia męskich i dam 
sklch ubrań, przez doś 

windczoD. nauczycieli, w dzień 
lub wieczorami, wyuczę tu y m 

najkrótszym czasie i >« małe 
pieoiadse. przyjdzcle i zobacz- 
cie naszą szkołę. 

Master Cntting Schód 
Pokej 208, 118 N. U Salit SŁ. 
naprzeciw miejskiej hali. 

NOWA GAZETA polski fariLer, dla 

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

większego szczęścia i dostatku Jak ra 
farmach. Adres POLISH FARMER, 

1263 NORTH PAULINA UL., Chic*. 

go, III. 30 w. 

POTRZEBA mężczyzn lub panien ~a 
mieszkanie z wiktem. 9 - Will ul. 

Józef Mnich. - 25 

BUCZERNIA i fixtures do wynaję- 
cia. 3535 Belmont ave., róg Drakę 
are. 21 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie, z wiktem. 916 Will ul., Józef 
Mnich. . 

27 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1024 Milwaukee ave., 3cie pię- 
tro, front. 18 

POTRZEBA mężczyzn lub panien na 
mieszkanie. 923 Noble ul., od tyłu, 
2gie piętro. 18 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1045 Milwaukee ave.. 2gie pię- 
tro. 18 

Przyjmę pranie do domu — 1641 Wa 
bansia ave. 18 

Mężczyzn lub dziewcząt na mieszka- 
nie. 1309 Huron ul., 3cie piętro. 20 

W APTECE poszukuję posady, mam 
4 lata praktyki, mówię po polsku, 
litewsku, rosyjsku i słowacku. M. 

Michniewicz, 3337 Auburń ave., — 

Chicago, 111. Telefon Canal 3737. 
22 

POTRZEBA dwie dziewczyny na mie 
szkanie. 1800 W. 17ta ul., róg Wood 
ul. 20 

POTRZEBA 2ch panów na mieszka- 
nie. 2gie piętro, front. 935 Robey ul. 

. 
20 

Baczność! 

Najstarsza i największa szkoła języ- 
ka angielskiego pnr. 1311 W. Chi- 

cago ave. ma na składzie najlepsze 
Samouczki Polsko-angielskie. Kto na 
deśle dolara w liście, otrzyma zaraz 
Samouczek. Dla miejscowych odby- 
wają się lekcy· od 7mej do »tej wie- 
czorem. 

Lubomir G. Skaryszewski, 
1811 W. Chicago ave., 

Chicago, 111. 

Pokój frontowy dla dwćch mężczyzn 
do wynajęcia. 1420 Milw&u ave., 

3cle piętro. 

*lOPAK 171etni poszukuje nau- 

ki w piekarni, który niedawno przy- 
był se starego kraju, zawiadomienia 
listownie 4428 Thoinas ul. I. D. 22 

1 ———————— 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

lnie. 822 Ashland ave., na trzeciem 

od tyłu. 

FRONTOWY pokój osobne wejście, 
elektryka, wanna, telefon, ogrzewa- 

ny par* do wynajęcia. 1118 Ashland 

ave. 

Zginął biały duży piec z żdłt* głowę, 

był widii»ny ostatnio na Center a?e. 

prey Huron, przy sskol*. Łaskawy 

znalazca dostanie nagrodę. 1242 

Grand ave. skład. 

Drobne ogłoszenia 
DO wynajęcia 4 pokoje $10.-6 po- 
koi $12. Adr«g poda Teofil Stan, — 

1026 Milwaukee ave. 22 

POTRZEBA panów na mieszkanie, j 
1451 Emma ul. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie, z wiktem lub bez. 1159 MHwau- I 

DO wynajęci® 3-4 nieumeblowane 
pokoje. $7 i $10 miesięcznie. 2030 
Walput ul. 23 

UMEBLOWANE pokoj** do wynaję- 
cia dla kobiet, mężczyzn. Wiadomość 

flestauracya, 1689 Division ul. 

POTRZEBA panny na mieszkanie. 
1124 Milwaukee a*e., 3cle piętro, — 

front. 

pkac/v 
POTRZEBA dziewczyny doświadczo- 

nej do szycia .ukien. 23X9 Frankfort 

Ul. XXX 

WIELKA eposotność dla inteligent- 
nych ludzi w Chicago i okolicznych 

miasteczkach do zrobienia od $30 do 

$50 tygodniowo. Doświadczenie nie 

potrzebne. WskazCwek i informacyi 

udzieli wam Michał A. Pasierb, 1314 

Augusta ul., Chicago, 111. 20 

POTRZEBA dziewcząt do roboty na 

spécial maszynach przy spodniach,—- 
także do małej roboty i wykończarek 
1049 N. Hermit&ge ave. 20 

POTRZEBA mężczyzn tw nauki pra- 

sowania — po nauce dobry uarobek. 

2153 Milwaukee ave. 22 

POTRZEBA inteligentnego człowie- 

ka który ma znajomość pomiędzy pol 
ską Polonią, który ma doświadczenie 
w sprzedawaniu oraz włada angiel- 

skim jeżykiem. 3115 Sacramento 

ave., blisko Belmont. 20 

POTRZEBA 300 ludzi do czyszczenia 
ziemi. Praca zima i latem. Każdy bę- 

d*ie równocześnie niezal- 
' 

ym far— 

merem. Musi mieć $300 gotówki na 

wpłatę.Otrzyma zaraz na własność 
16 

akrów najlepszej ogrodowej ziemi, 

nowy dom, nową stodołc kilka akrów 

gotowych do uprawy i mleczną do- 

brą krowę. Zgłaszać clę natychmiast: 

Bracia Worzałłowie, 1155 Milwaukee 

ave., Chicago. 111., lub pisać wprost 
do Braci Worzalłów, Wydawców 
Gwiazdy Polarnej i Rolnika, Stevens 

Point, Wis. XD 

POTRZEBA 300 polskich robotników 
» kolej C. B. and Q. R. R. $150 

dziennie, $3.75tygodaiowo, wikt. — 

Przejazd darmo. Nie płacicie nic w o- 
fiaie. 663 W. Madison :. XXX 

POTRZEBA doświadcionych do koł- 

nierzy robienia, Iziurek ręcznie, do 

iastrygowania dziur oło ramion,— 

wykończarek, drugich fastrygarek 

lub fastrygarzy do faatryc awania płó 
tna i prasowników szewków przy 

surdutach. 540 S. Flfth ave., blisko 

Harrison ul. XXX 

POTRZEBA samodzielna gospodynię 
do domu, w średnim wieku. 5408 

Schubert ave., Cragln. 20 

POTRZEBA dziewczyny do roboty w 

resta uracyl — 2122 W. Oivision ul. 

POTRZEBA chłopaka 16le*tniego do 

roboty w fabryce ram obrazowych. 

745 S. Winchester ave. 21 

POTRZEBA maszyniarek przy spód- 
nicach (skirts). Stała praca. Phillips 
and Co., 12·> Milwaukee ave., tylny 
wchód.' 21 

POTRZEBA dziewczyny do kuchni w 

restauracyl. 931 Milwaukee ave. 

POTRZEBA dziewcząt do guzików 

przyszywania przy damskich płasz- 
czach 1 ubraniach. 1121 N. Ashland 

ave. Royal Cloak Si t Co. 

POTRZEBA męczyzny do roboty w 

piekarni. 2539 W. Division ul. 

POTRZEBA dziewczyny do roboty — 

przy fartuchach. Zgłosić się zaraz.— 
1743 W. Division ul., Seaman Bros. 

POTRZEBA starszej niewiasty do 

domowej roboty. 1311 W. Chicago 
ave. 21 

POTRZEBA męczyzn do ogólnej fa- 

brycznej roboty na noc. Ohicago 
Felting Co., 1210 W. Randolph ul. 

22 

POTRZEBA wykończarek i fastryga- 
rek przy płaszczach. Progressive 
Cloak Co., '47 N. Ashland ave. 21 

NA SPRZEDAŻ Singera maszyna do 

szycia. 1911 Cortland ul., na dole. 

POTRZEBA prasownik . na czysto 
przy spodniach. 1439 N. Ashland ave 
2gie piętro. 

POTRZEBA kobiety lub dziewczyny 
do domowej roboty, mak. familia. — 

Dobra ?apłata. 1036 N. Marshfield 
ave. 

POTRZEBA doświadczonych maszy- 
niarek przy spódnicach (skirts). — 

Stała praca, dobra zapłata. Fagenholz 
Broe., 1507 Milwaukee ave. 21 

POTRZEBA obrej dziewczyny do 

don owej rcboty. 1248 Noble ul. 

POTRZEBA kobiet do przebierania 
i darcia szmat. Doświadcz >ne tylko. 
2616 Southport ave. 21 

POTRZEBA maszyniarek i wykoń- 
czarek przy spódnicach (skirts). — 
1141 S. Halsted uh. 2gie piętro.' 

POTRZEBA męczyzny do różnej ro- 

boty przy epecyanie zamówionych 
spodniach, także dziewcząt do czysz- 
czenia spodni. 1049 N. Hermitage av. 
ostatnie piętro. 22 

POTRZEBA wykończarek przy bluz- 

kach i sukniach. Stała praca. Berk- 

son Mfg. Co., 30 W. V*n Buren ul. 
22 

f*pTRZEBA dziewcząt do guzików 

przyszywania rękawów robienia rę- 
cznie i faetrygowania przy kostumer- 

3kich surdutach. 1521 Walton ul. 

POTRZEBA dziewczyny dc domowej 

roboty, i do piekarni. 1137 W. Chi- 
cago ave. 21 

POTRZEBA zręcznej dziewczyny do 

pomocy w restauracji, znającej .ęzyk 
angielski. 1716 W. 12ta ul. 

POTRZEBA dwóch agent'w do 

sprzedawania domów na łatwe spła- 
ty. Teofil Stan, 1026 Milwaukee ave. 

22 

POTRZEBA ręcznych dziewcząt do 

fastrygo wania kantów do *t. firowa- 

nia do gazików przyszywania przy 
surdutach. 1433 Emma uL 

PRACA, j 
11 . 

POTRZEBA doświadczooych maszy- 
nlarek prjy eukniaeh 1 spódnicach. 
Możecie zarobić od |12 do $16 tygo- 
dniowo. 1040 N. Asbland ave., 2gle 
piętro. 20 

POTRZEBA doświadczonych prasow- 
pików przy spódnicach (skirts) i suk 

Wach. 1040 N. AihlantLave., 2gie pię 
tro. 20 

POTRZEBA starszej kobiety do pil- 
nowania dzieci, może byfc staruszką, 
1427 H uroń ul., 2 piętro front. 20 

POTRZEBA dziewcząt do ręcznego 

szycia przy sukniach i spódnicach 
(skirts). 1040 N. Ashland ave., L'gie 

piętro. 3X 

POTRZEBA chłopaka na wóx mle- 

czarski, taki co dopiero gzkołę ukoń- 
czył. 4631 8. ŁftfHn ul* 20 

POTRZEBA rzeénika sprzedawacza 

Da wozie (meat wagon). Musi do- 

brze fachować i wyrobić sobie .rou- 
te". Oabel Packin# Co. 221 N. Peo- 

ria al. " 20 

POTRZEBA kobiety w Crednim wie- 

ku do domowej roboty. 1523 N. Ash- 

land ave. 

POTRZEBA chłopca w naukę do pie- 
karni. 1326 N. Ashland ave. 

| POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 1601 W. Nortft ave., róg Hojt 

POTRZEBA zręcznej, przystojnej 
dziewczyny do obsługi gości w re- 

stauracji. 1639 Division ul. 

POTRZEBA dziewczyny lub starszej 

kobiety do domowej rohoty. 1626 Su- 

perior ul. 

POTRZEBA śriegarek prrv specyal- 
nie zamówionych spodniach. Joseph 
Sohulte, 175» N. Kobey ul. 

POTRZEBA mężczyzny do reperacyi 
koncertynów i harmonii. Novaka 

skład muzyczny. 2815 W. 22ga ul. 

POTRZEBA chłopaka do mleczarni 
.a wóz. 1524 Augusta ul. 

POTRZEBA człowieka, który rozu- 

mie robotę stolarska. Zgłosić się o 

6:30 wieczorem. Dom Komisowy, — 

1543 Division ul. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 1054 N. Ashland avt., 3cie 

piętro. 
' 

POTRZEBA dziewczynę na spécial 
maszynę. 430 S. Greeu, ~7me piętro. 

21 

POTRZEBA dbłopca do piekarni z 

doświadczeniem. 1834 Hervey ul. 

POTRZEA dziewczyny do prasowa- 
nia kieszeni przy kamizelkach — 

(vests). Colin and Pitchman, 1546 

Brigham ni. 21 

POTRZEBA prasownika do szewek 

przy damskich surdutach. 1386 Mil- 

waukee ave., 2gie piętro. 

POTRZEBA doświadczonych maszy- 
niarek przy sukniach i bluzkach. — 

Dobra zaplata. Stała praca. 117 So. 

5th ave. 22 

?55 KLACZ do uprzęgu lub delivery 
$25 ekspresowy koń. 2409 Chicago 
ave. 

POTRZEBA » wykończarek przy sur- 

dutach. 1648 Haddon a^ róg Pau- 

lina ul. 

POTRZEBA kieszeniarek przy spod- 
niach. Przyjdźcie gotowe do pracy. 

1437 N. Asihland ave., lsze piętro. 

POTRZEBA dziewczyny do dor owej 

roboty. 156 Carl ul blisko W°lls. 

BIURA PRAGY. 
ZAWIADOMIENIE 
Niniejszem podaję do wiadomości wszystkim 

dziewczętom, które szukają pracy i tym. które 
dawnie], zgłaszały się do mojego oiisu na 42-ej 
1 Halsted ulicy cud poczt», iż dla ich dogodności 
otworzyłam biuro pracy pn. 4601 So. Ashland 
Ave. nad Bankiem, wchód s boku u góry. 
S powodu iż otrzymuję wiele zamówień. dlatego 
mogę wam lepszą pracę i o wiele prędzej niż 
przedtem, nlepotrzebujecie czekać i siedzieć w 
ofisie jak dawniej, bo zamówieii jest wiele, któ· 

re nadchodzą każdą godzin* i potrzebuję na· 
tychmiast kucharek drutrich kuoharek. dziew- 
cząt do myoia statków, do hoteli, domowych ro- 
bót 1 do fabryk. 

Dworak Biuro Pracy 
401 So. Ashland Ave. 

Nad Bankiem. TiTchód z boku. 

Ni|wiąkszi i Najstarsze Bint Prie; 
Potrzeba dziewcząt do resta ar* ocyi. myoia 

•tatków, $647 tygodniowo, z niedzielą lub bez. 
Kobiet do klubów, kucharek, dziewcząt do do- 
mowej roboty, i hotelów na wyjazd 1 do fabryk. 
Dobra 1 stała praoa dla nowoprzybyłych, niepo- 
trzeba czekać tylko z*raz Iśó do pracy. Daje- 
my najlepszą pracę, jesteśmy 13 lat w interesie. 

975 Milwaukee Ave. 

POTRZEBA mężczyzn „sh^velers" w 
Wisconsin, $2 dziennie, także robot- 
ników blisko Chica&j, '-slnerów i ro- 

botników na farmy. Asping and 

Sweet, 103 North Cana. ul. XXX 

BIURO PRACY. 
Potrzeba dziewcząt do hoteli, restau- 
racyi, pralni, fabryk i do prywatnych 
domów. Przyjdźcie gotowe do pracy. 

Palmer Employment Agency 
1801 S. Ashland Ave. W. Kujawski. 

Pokój 10. Nad Apteką Platta. 

POTRZEBA 75 meżcayzn do ładów v 

nia frachtu. $7 tygodniowo i utrzy- 

manie. Sam Cummings, Biuro Pra- 
cy, 613 W. Madison ul. 24 

POLSKIE BIURO PRACY 
Potrzeba dziewcząt do pracy w restaura- 

eyi, do mycia statków, Kucharek, kobiet 
do szorowania ofisów w budynkach. 
Także porterów, mężczyzn w kuchni 
Zgłosić się 
LIBERTY EMPLOYAIENT AGENCY 

849 Milwaukee Aveuue. 

POTRZEBA mężczyzn do -źnych za- 

jęć, także sposobność do nauczenia 

się języka angielskiego. Po dalsze 

lnformacye zgłosić się do 715 North 
ave. Employment Bureau of Illinois 
College. Pokój 6. 16-29 

POTRZEBA 100 ludzi do lasu, żelaz- 

nej kolei, na farmy. Dobra zapłata, 
stała praca. 1820 S. Ashland ave., 

— 

blisko 18th place. Biuro Pracy. 22 

POTRZEBA 25 ludzi do laeu, $20 do 
$28 miesięcznie i utrzymanie. 1820 

8. Ashland >ve. Biuro Pracy. 

NIEMA regstracyi. Stałe miejsca dla 
kucharek, kelnerek, pokojówek, ko- 
biet do szorowania „pantry girls" —j 
dziewcząt do ogólnych domowych ro- 
bót. Dobra *apłata. Umiarkowane o- 

płaty. Zgłosić się Pokói 14 — 154 
W. Randolph ul., LaSalle Agencya. 

PRACA. 
POTRZEBA dziewczyn? do domowej 
roboty. Musi mówić po angielsku.— 
1720 W. 48ma ul. XXX 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty. Dobry dom. $3 tygodniowo. 
2659 W. Division ul. XXX 

CZY potrzebujecie chłopca < 14 do 

17 lat do posyłek, do f; bryki, nr, w6i 
lub na farmę, telefonujcie Franklin 
3015 — Local 79, a puu Śleszyński 
przyśle wam odpowiedniego chłopca. 
.Adres: 1007 ounty Bldg., Chicago, 
ni. xxx 

DZIEWCZYNA skromna, chętna do 

każdej roboty, znająca sie na kuchni 

znajdzie natychmiast stałe miejsce na 

probostwie. Zgłosić si tylko listow- 
nie do: Rev. Pastor, St. Aloysius 
Church, Oreenbush, Minnesota. 21 

POTRZEBA doświadczonych dziew- 

cząt do robienia małych „cores" w 

lejarni mosiądzu. Fédéral-Huber Zo. 

234 N. Halsted ul. 20 

POTRZEBA do przyszywania guzi- 
ków, fastrygarek przy damskich sur- 

dutach. 1712 McReynolds ul., 2gie 
nłetrn. 20 

POTRZEBA stróża samotne** po an- 

gielsku mówiącego do patrolowania 
składów. Kamiński, 110S Huron ul., 
8cie piętro. 20 

POTRZEBA dziewcząt maszyniarek, 
wykończarek przy damskich sukniach 
możecie zarobić do $20. Zgłosić aie 
2142 W. 12ta ul. 

17-20-21-22-23-24-25 

POTRZEBA dobrego rzeźnika. 1640 
Julian ul. 

POTRZEBA dziewcząt do prywatnych 
hoteli i restaruacyi. Davis Biurc Pra- 
cy, 1825 W. Division ul.. 2gie pię- 
tro. 

POTRZEBA chłopak-, do piekarni.— 
1409 Cornell ul. 

POTRZEBA doświadczonych fastry- 
garek przy damskich płaszczach. — 
1710 W. Division ul., 3cle piętro. 

POTRZEBA praeownika szewków — 

także ,piece presser' przy ̂ pecyalnych 
zamówionych spodniach. 1121 Mil- 
waukee ave., wchód z Cleaver ul. 21 

POTRZEBA do podszewki i rękawów 
takie do fastrygowania kantów i 

dziur około ramion. 1540 N. Ash- 

land ave. 

Potrzeba dziewczyny do domov/ej ro- 
boty, musi mówić po rosyjsku., 1322 
N. Lincoln ul. 21 

POTRZEBA człowieka na fr.rmę w 
Wisconsin. Zgłosić się-2945 Milwau- 
kee ave., Avondale. 

POTRZEBA chłopca do donoszenia o- 
buwia. Adres 26<2 E. 75ta ul. 21 

POTRZEBA maszyniarek przy spód- 
nicach skirts). Stała praca. 202.3 W. 
Division ul. 22 

POTRZEBA dobrego balwierza na 

stałe. 868 N. Marebfield ave. 

POTRZEBA dziewcząt do domowych 
robót, dobra zapłata. Neuburgers A- 
gency, 1118 N. Robęy ul. 22 

POTRZEBA starszej niewiasty lub 

dziewczyny do domowej roboty. —· 

1320 Chapiu. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 1658 N. Robey ul. 21 

POTRZEBA kobiety do przebierania 
szmat. 1421 Center ul., blisko South- 

port. 

Kupno i Sprzedaż. 
Pieniądze Do Wypożyczenia. 
Ja robię pożyczki na drugi morgecz na wasza 

realność. Jakabądf suma od $100 i wyżej, wypła- 
cicie w małych miesięcznycz spłatach. Najniż- 
szy procent w Chicago tylko płacić będziecie. 

iJulius L. Marks 
79 W. Mouroe ul. 

Róg Clark ul. Pokój 603 
Telefon Ritodolpb 4200. 

COTTAGE 
4024 . Richmond ul., Irving Park, 
5 pokojowy dom, góra; konkretowy 
basement, gaz, ustępy i kąpiel wew- 
nątrz. Lota 30 stóp szeroka. Zobacz- 
cie to i zróbcie ofertę. Spri-^dam ta- 
nio. Warunki przystępne. Właściciel, 
G. T. StrobI, 1607 IT. H om boi "t 

JBoul., przy North ave. 25 

SPADEK i usze sprzedać! — Półto- 
ra drewniany budynek, lota 26X126 
pnr. 5141 Lowe ave., duże pokoje, 
kipiel, gaz, 7 stopowy basement, — 

miejsce na trzy familie, lsze piętro, 
6 pokoi $15, dolne piętro, front $7; 
tył $5. Cementowy chodnik, asfal- 
towana 4ilica, wszystkie ulepszenia. 
Sprzedam za bezcen $1600. Dobry 
bargain. Czyste papiery. Zgłosić się: 
5141 Lowe ave. lub Thomas J. Healy 
South West Trust and Savings Bank 
35ta i Archer avo. · 

. 21 

$75 KUPI dobrego ekspresowy lub 
.delivery' ko. 724 . Western aYe. 

SALON na sprs-daż, z powodu cho- j 
roby. 1412 Holt ave. 20 

Kupno i Sprzedaż, 
NA SPRZEDAŻ bar gala, róg Lamon 
i Austin ave. 9 pokojowy dom, 2 ma- 
łe flety. Zgłosić się do wlaédeiela. 

— 

4900 Klnzie a. 20 

Chcę National Cash Register. TeLf. 

Superior 3623 Oldaker, 166 W. Chi- 

cago ave. 24 

BARGAIN ealon na 2#tej i Wood ul. 

Muszę sprzedać. Zgłosić się 
do wła- 

ściciela 2101 S. 49ta ave. 20 

BARGAIN Jak nowy fortepian gar- 
nltur parlorowy, komplet do jadalni, 
łóżko komplet $15. 9X12 dywany $9 

używane 2 miesiące. $12 F kupi cał- 

kowite urządzenie 4 pokojowego mle 
szkania, sprzedam osobao. Rezyden-- 

cya 3019 Jackeon bouL, blisko Ked- 

, 
zie ave. 21 

SALON na sprzedaż, dobra lokacya. 
Zgłosić się pomiędzy fi U a 10ta rano. 
™ N. Paulina uL "1 

BALWIERNIA na sprzedaż, dobrze 

wyrobiony interes star mielące. -- 

4422 S. Wood.ul. 14-16-18-20 

NA SPRZEDAŻ soda fountain i pr»y 

rządy, krzesła, stoły, lustro, wysta- 
wione skrzynie do cygar fctd. 621 N. 

Racine ave., agent w baiwierni. 
16-18-20-22-24-25 

NA SPRZEDAŻ skład czyszczenia 
farbowania. 3350 Diverse^ ave., — 

róg Milwaukee ave. 20 

$600 gotówki. $15 miesięcznie kupi 
nowy murowany cottage, Higgin*— 
blisko Milwaukee ave. nowoczesna 

plumbiarka, wielka lota 50X150, do 
bra traneportacya. 

Moje ognisko domowe na Artesian 
ave. blisko Logan boul. Dobre dla le- 

karza, 6 pokojowa rezydencya i re- 

cepcyjna sala murowany basement. 

Para ogrzewana. Ładna narożniko- 

wa lota. Blisko do „Ł" stacyi górnej 
kolei i tramwajów. $3950; gotówki 
$400 i $25 miesięcznie.' 

William Zeloski 
REALTY CO. 

4829 Milwaukee Avenue. 

Telefon Irving 712 . 

SPRZEDAM salon dobre miejsce, — 

także „bowling alley" i stoły bilar- 

dowe. Dobry dochód i dnego rentu 

się nie płaci. 1131 W/ 16ta ul. 24 

$70 — 1400 funtowy koń; 
— $30 

,pony' puezorki, bryczka. 533 N. 

Western ave. 

DUŻY bargain, meble spreedaż, 4 

pokoi, parlorowy garnitur $130 za 

$35, stół jadalny, dresser, dywany.— 

3645 W. Polk ul. blisko Central 

Park. ' 25 

NA SPRZEDAŻ nowa drukarnia, 2 

maszyny itd. 1706 Wabansia ave. — 

Zgłosić się wieczorem, pomiędzy 6t& 
a 7mą. 21 

MY KUPIMY 
waszą realność, zabudowaną lub loty. 
Działamy szybko jeżeli bargain. 

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

1225 N. Ashland Ave. 

BAJtGAIN 2 piętrowy dom z górą, 

2-6 pokojowe pomieszkania, ulica no 
wo brukowana i zapłacona na byzne- 

sowej ulicy. $3400. — |500 gotów- 
ki, reszta jak rent. O. Bobroch, 3150 

Irving Park boul. , 

1 

FARMA 80 akrów pierwszej klasy zie 
mia, z budynkami, ogrodzona rogowa 
dobre drogi, blisko cukrowni i mas- 

łami, stara polska kolonia — w śre- 

dnim Wisconsln. Interesujący zgłosić 

się lub pisać do właściciela. M. Sa- 

dowski, 1400 Noble ul. 

Lotę z nowym domem (cottage),.4 
pokoje, kipiel, eletkryka, tanio. — 

sprzedam, wyjeżdżam na fąrmy. — 
52St Archer av., blisko 45th ave. 26 

BAiLWIERNIA na sprzedaż, z powo- 

du wyjazdu, dobrze opłacająca się.— 
1015 Huron ul. 21 

STATKI sprzedam. 1644 Tell pl. 
NA SPRZEDAŻ dobra opłacająca alę 

grosernla w polskiej okolicy. 1704 
W. 20ta ul. 21 

PIEC do ogrzewani, na sprzedaż 1 

łóżka. 1357 Chicago ave., 3cle piętro, 
front, blisko Noble. 

NA SPRZED- . statki domowe, bar- 
dzo tanio. 1440 N. Ashland ave. 

GROSERNIA na sprzedaż i skład cu- 

kierków. 1430 Emma ul. 

NA SPR2JEDAŻ piec poko'owy, w do- 
brym porządku, także piec do goto- 
wania z dwoma otworami. Dwa ład- 

ne gazowe fixtures. 1427 . Califor- 

nla ave., 2gie piętro. 

ROGOWA grosernla na Bridgeporcie 
na sprzedaż. Adres w adm. Dzienni- 
ka Chic&goskiego. 25 

1 

POLSKA 

WYSTAWA 
ROLNICZA 
w Polskiej Kolonii 

WAWEL 
Pierwsza polska wystawa w Stanach Zjednoczonych. Zjechało się do 

1,000 osób, $200 rozdano w prezentach i nagrodach. Jest to największa 
kolonia polska. Mamy tam jeszcze kilka tysięcy akrów, urodzajnego 

gruntu na sprzedaż. Nie kupuj farmy nigdzie, dopóki nie obejrzysz ko- 

lonii Wawel. Ciekawy opis o życiu osadników polskich w kolonii Wa· 

wel wyślemy każdemu na żądanie, Jeżeli chcesz kupić dobrą farmę za 

tanie pieiądze 1 łatwe spłaty, pisz lub zajdź zaraz wproet do właścicieli 

do założycieli kolonii Wawel na adres: 

GRIMMER LAND CO. 
1286 Milwaukee ve., D. 3 Chicago, OL 

Wejście od Pauliua ulicy, 3-cie piętro 

« :·., 

Kupno i Sprzedaż. 
' ' 

! 

Potrzdbgeiz Pieniędzy? 
My ci Vb dostarczymy. 

cząc procent. 

B. STEIN & COMPANY 
Mortgage Bankierzy 

6} 812 36 S. STATE UL rtg Mmtm 

Pieniądze na Potyczki 
(robimy wam pofcrotkg na Drojrl Kor*··· » 
«rat» r*»looM m Jaifli»Włekbt^Ji aum^ » 
krótkim oraak. My Ucsrnr · rroc~.ni 1 w/ mo- 
tecie apłaeM w łatwych aiteri^nyota » 

riot<*ebnleeis płeelMłzy o· budowę, lab 
Da ulepaxenl* waasjcb propertAw. do x*t>Ha*· 

aMłatku lufe arooentu jm wMxych >npa> 
taab. ai bo jeiell ohoecle «płiOM » plarwasr 
morfeec. fetołt k*p«ł«ei« łub «Mrieni·*· »»» 
b jproperu » potr*eb«J»ole gotówki dp m» 

enlda wasMio kontrakto, zfftoéoie do na· 

LOUIS STKRfiT Jk COMPANY 
lIor(f:«K« Baoklerz; 

IN.U Belle nile· 

PÓŁ-weCbertwl rót KadbralU«Ai«L 
Foką— TaUfon Mata O# 

FARMY! Kto chce kupić dobrą famę 
da dogodny ci wareakach, niech ety- 
ta Polskiej Farmera. Jest to nowa 

gazeta dla tych co chci jechać na 
farmy. Pisz zaraz. OLuzowy mrmeT 
darmo. Adree: Połiafc Farmer ,12*8 
N. Paulina ul., Chicago, 111. 30 w. 

NA SPRZEDAŻ interes węgla i tea- 

ming w dobrej lokacyl z końmi, wo- 

zami i z wszelkimi przyrządami; — 

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

SPRZEDAM picrw&zc rzędna bal wier- 

ni? aa 4 krzesła. 185$ W. 47th gtr. 
- ' 22 

Prywatne Pieniądze 
do wypożyczania w «nmacb od 

$500 do $20,000 
na Pierwsze i Drucie Morgecze na Chi 

cagoskie ulepszone properta po najniż- - 

szych ratach i najlepszych warunkach. 

Juliiu Moll & Son 
Mortgage Ban ker· 

1319 Milwaukee Ave. 
róg Paulina uL 

NA BPRZEDAŻ srosernia i buezernia 
— koniem i wozem. 2032 W. 21sza 

ph 20 

Muszę sprzedać zaraz meble z 5ciu 

pokoi i dywany, jak nowe. Sprze- 
dam osobno $150 parlorowy garni- 
tur, $65. — 903 N. Western ave. — 

róg Iowa uL, 2gie piętro. 22 

Bardzo tanio. 
Na sprzedaż dwa domy, jeden przy- 
nosi $900 rocznie, a drugi $1452. — 

J. Pierce, 1443 N. Waehtenaw ave. 

Nie chcemy agentów. 21 

SALON na sprzedaż z licency* na 

Stanisławowie razem z propertami. 
Salon egzystuje już bez 20 lat. Do- 

chodu dzienne jest teraz $42.00 1 

1 niema centa ekspensu na lunch. — 

Sprzedam tanio z powodu mojego in- 
nego większego interesu. Adres w 

adm. Dziennika Chicagoskiego. 21 

JESTEM zmuszony sprzedaż 8 po- 

kojowy rezydencyę. Extra 2 wielkie 

loty, przyjdźcie zobaczyć, wielka ta- 

niość, dla odpowiedniego. Mr. Jen- 

sen, 4813 N. Tripp a76 15-16-18-20 

NA SPRZEDAŻ grosernia i salon, z 

całem urządzeniem, stare wyrobione 
miejsce. Adres w adm. Dziennika Chi 

cagoskiego. 20 

NA SPRZEDAŻ bargain pokojowy 
cottage, gaz, kąpiele i furnace wielka 

stajnia z tyłu, w polskiej okolicy. — 

Adres w adm. Dziennika Chicago- 

sklego. 23 

SALON na sprzedaż na północno-za- 
chodniej stronie. Zgłosić się Geo J. 

Cooke Brewery, 30 N. Green ul. 20 

NA SPRZEDAZ nowy dwupiętrowy 
z piwnicą urządzony podług najnow- 
szej konstrukcyi; światło elektrycz- 
ne, pomiędzy 52-gą a 53-cią na Her- 

mitage ave. Zgłoeić się 5245 S. Her- 
mltage ave. 21 

Z POWODU porady lekarskiej muszę 
wyjechać na farmy, przeto chcę sprze 
dać salon z bardzo niską ceną. 1701 
W. 20ta ul. A. Pacholski. 16-1T-20 

STATKI z rentem na sprzedaż bar- 
dzo tanio, z powodu wyjazdu. 2332 
Lockwood ave., Cragin. 

NA SPRZEDAŻ (variety store), — 

szybko wzrastająca okolica. Cena 

przstępna. 3836 W. Chicago ave. 

NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy dom za 

niską cenę lub na wymianę za więk- 
sze. 1638 Dickson ul. 

BUOZERNIA rogowa może być za- 

mieniona na dom lub sprzedana, wy- 
robiony interes, niema książek. Tak- 
ie nowoczesny murowan, dom 3 pię 
trowy i drugi 2 piętrowy drewniany 
rogowy. Adres w adm. Dziennika Chi 

cagoskiego. 

NA SPRZEDAŻ 6-ap krawiecki ubrazi 
męskich 1 damski.'i muszv sprzedać 
w 5 dniach. Adres w adm. Dzień. Chi- 

cagoskiego. 

NA prędka sprzedaż aby zamknąć 
spadek. Nowoczesny 3 piętrowy dre- 
wniany dom. Rentu $480. Cena 

$8800. — 2632 Ems ul 

GROSERNIA do sprzedania w do- 

brem miejscu i dobrze wyrobiony in- 
teres. Sprzedam z powodu braku 
zdrowia. Zgłosić się do Dziennika 
Chlcacoakiego. 

NA SPRZEDAŻ piec kuchenny tanio. 
1364 Dean ul. 

STATKI domowe na sprzedaż. Rok 
używane, tanio. 1110 W. /Erie ul. 21 

NA SPRZEDAŻ konie i powóz. Zgło- 
sić się pod 1406 W. Superior ul. 21 

AL WIERNA na sprzedaż. 5115 
Lincoln ave. 21 

EKSPRESOWY wóz i uprząż tylko 
$22. — 1413 Dickson ul. 

MAŁA groaernia na sprzedaż, dowie- 
dzieć się w adm. Dziennika Chicago- 

skiego. 

BAROAIN. 

Helenowo, dom muiowany na trzy 
renta. Dochodu $600 rocznie. Cen* 
$4700. Maszyna do pisania i bierko 

na sprzedaż tanio. 3225 N. Monticel- 
lo ave. 

SPRZEDAM korzystny interes w do- 
brem miejscu powodu «amotnoéci. 
1204 Chicago are. 21 


