
ZE STANISŁAWOWA. 

— Tow. św. Tomasza 2jcd. P. R. 

odbędzie trzyćwierćroczne posiedze- 
nie dzisiaj o godzinie 8 mej wieczo- 

rem, w heli zwykłych posiedzeń. — 

Każdy osłonek powinien być obecny 

na tem posieOeniu, bo są ważne 

sprawy do załatwienie. — Adam i 
Binga, prezes; Leopold Billa, se kr. 

rot., 1344 Holt nl. 

Z JADWIGOWA. 

Tow. Sokolic Jedność grupy 1337 

3. . P. Uprasza się członkinie Tow. 

Sokolic Jedność o stawienie się dn. 2 

października o godzinie 7mej wieczo- 

rem do doma pani Katarzyny Janusz 

pnr. 2041 Lyndale ul., ponieważ tam 

się zbierzemy i udamy na wieczorek 

Tow. Sokół Polski Zgoda, który się 

odbędzie w sali p. Jana Tomasika.— 

Agata MIkrut, prez.; Stanisława Ta- 

hAMka. aftkr. fin. 

—Tow. Polek Królowej Jadwigi 

odbędzie regularne posiedzenie w 

niedzielę dnia 3go października o 

godzinie 2eJ popołudniu, w hali zwy- 

kłych posiedzeń. — Konstancya Cze- 

kała prez.; Stan. Słupikowska, sekr. 

prot., 1301 Holt ul. 

—Bractwo Młodz. św. Józefa od- 

dział lszy ma zebranie jutro popołu- 

dniu o godzinie lszej w hali zwyk- 

łych poeiedze. Obecność wszystkich 

członków pożądana. — Stan. Pawli- 

cki, prezes. 
— Posiedzenie Klubu Obyw. Tade- 

usza Kościuszki odłożono na 1 ty- 

dzień z powodu sejmu Zjednoczenia. 

—Józef Grabowiecki, prezes; Wład. 

Barwig, sekr. 

Z MARYANOWA. 
— Regularne posiedzenie Bractwa 

Młodz. sw. Józefa odbędzie się dnia 

3go października o godzinie pół do 

drugiej popołudniu w hali zwykłych 

posiedzeń. Prezes zaprasza wszyst- 

kich członków bo są ważne sprawy 

do załatwienia. — Józ. Regosz, pre- 

zes; F. H. Motzny, sekr. prot., 1755 

N. Wood ul. 

Z ESTAN. 
AVOXDALE. 

Mniejszem zawiadamiamy, iż po- 

siedzenie Avondale Klubu Obywatel- 

skiego odbędzie się w niedzielę 3go 

października, o godzinie 3ciej popo- 

łudniu w sali ..Crescent" róg Milwau- 

kee i Gresham avee. Ważne sprawy 

«a do załatwienia. Obecność wszyst- 

kich pożądana. — J. Kirschner, pre- 

zes; J. P. Koskiewicz, sekr., 2837 N.j 

Sorinjcfield ave. 

CTrobne Ogłoszenia 
K»|KzytMsa 1 graatowna 

Nauka Angielskiego 
Trzy mieelęczoy kurs $5 

Nowe klasy formujemy co tydziei 
Osobom pozamiejscy wyro wysyłamy kor*» 

poad«neyjM prótme leboye darmo. 

Jedyna, odpowiedzialna, najstarsza, 
największa i uznana za najlepszą: 

NARODOWA. SZKOŁA 
SIS* Mllwaak·· A v·., blisko Oiriaion olteT 

Otwarta zimą I latem we dnie i wieczorem 
'W niedziele 1 świ ęta od l(VeJ do taej przed pol | 

WYŁĄCZNA POLSKA SZKOŁA 
BALWIERSTWA 
wł Prsyrsady dajemy. MH» «apHt* 

toómm maki. Cfe7«t?1«Mk! (mob. Oaobtat» - 
Deleene wteosoro· kur··. 71£ «1< 

··· Wttkowskieeo 

Weedea's Hifk Cla» Barber Scboo! 
Igfl3 W. Madison aL. CHICAGO 

SZKOLĄ 
damskiego kroją I szycia sukien, — 

Lekcje udzielam duiem i wieczorem. 

M. K. Piasecka 

102S Milwaukee Ave. 

pomiędzy Augusta i Noble UL 

Szkoła Dramatyczna 
A. Czechowicza 

Pod kierownictwem 8. Zahajkiewicia 
rozpocznie się w tych dniach 

o godzinie 
"•uiej wiecaorem. Zapisać się można 

każdego dnia. 
• a 123 N. Robey ul. 

Jesteś bez pracy? 
Bądi balwierzem, nauczymy 

oteteyo fachu w kilku ty pod:: i ach 
Jedyna «koła ba' wiereka w ca- 

łym kraju. do której przyjmowa- 
ni eą etodecci wszelkich narodo- 
wości n* Jednakowych warun- 

kach. Ilustrowany katalog· wysy- 
łamy darmo aa tyłanle. Aresów ać 

Barkę Barber School 
110 V. Madison ai. Cmcago, III. I 

Nąjstarsza i Nąjwiększa 

Szkoła Języka 
ANGIELSKIEGO 
1311 W. Chicago Ave. 

Uleje dzienna i wieczorne przez cały rok. 
Mi«iSo>wym wyrabiam papiery obywa- 

telski*· oprócz tego tłoroacztj w sadach. 

LUBOMIR 6. SKARYSZEWSKI, nauozjoiel. 

Krawcy Baczność! 
Teraz Jest dobra sposo- 
bność zostania pierwszej 
klasy 

PRZYKRAWA- 
CZKM I DKSEXIARZE* 

Dajemy naukę praktyczna ) mo- 
żecie zarob i: podczas naa«L — 

Żałości* się dniem i wieczorem. 

Master Cattins? School 
Sété f. Iiwifti, Prtłcriwl 

Pokój ». 118 N. La Salle Sir. 
naprzeciw miejskiej bali. 

Kasa Oszczędności pod 
dozorem Bnurewski & Co. 
przyjmuje oszczędności l 

. płaci 3%. Wrsyłka pienię-' 
k dzy po aajoi&izym kursie 
fe dnia. T»kie logujemy pie- 
gialądze w fcaaaeh rzqdo- 
Swreh w Rosyi z oblicze- 

niem procentów nawet od 
» sum powyżej tysiąca ru- 

bli. Spraw» o odszkodowa 
nie we wypadkach przy 
procy. S*vfk\irty. Moż- 
na J chać do Ros>t 1 z Ro- 

ibezpieczeóstwa. 

Roeeian - American Bureau, 
Gm» Bi.ro: OO . th Ave, 

IW śródmieAcin; 

Fili· biur*: 705 W. lł-taoi.. Chlcafo, 111 

Otwtrto do wieczorem i NietUlelę od 9 do4 
godzi ojr- , , 

Drobne ogłoszenia 
POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie, z wiktem lub bez, na dale. —» 

15! 3 Walton ul. 2 

POTRZEBA 2c»h mężczyzn na miesz- 

kanie, u bezd-ielnej faraiii. 1523 

Emma ul., 3cie piętro, front. 2 

BACZNOŚĆ AGENCI. Instrukcye a- 

gentów, które uczę jak agenturę roz- 
począć i prowadzić, by w czasie naj- 
szybszym zarobić pieniądze, wyślemy 
po otrzymaniu tylko 2Sc. Adresować: 
Sweet Mfg. Co.f 1538 Penn ave., — 

Pittsburgh, Pa. 7 

POMIESZKANIA w rozmaitych miej- 
scach do wynajęcia, rent $6 do $7. 
M. A. LaBuy, 915 Milwaukee ave. 

SALON długiej egzystencji do wy- 

najęcia, w polskiej dobrej okolicy. 
. . LaBuy, 915 Milwaukee ave. 

POTRZEBA dziewczyny na mieszka- 
nie. 1226 Dickson ul., 2gie piętro, 
front. * - .2 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka—' 
nie. 1045 Milwaukee ave., 2gie pię- 
tio. > · - 2 

OSOBA z małym kapitałem może ob- 

jąć dobrze wyrobiony interes. 4851 

S. Ashland ave.t 3cie piętro, front. 2 

NOWA GAZETA polski farmer, dla' 

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

większego szczęścia i dostatku jak na 
farmach. Adres: POLISH FARMER, 
1263 NORTIi PAULINA UL., CHI— 

CAGO, ILL. 31 

POTRZEBA 2ch Jiężczyzn na miesz- 

kanie, z sypialnią frontowr. 932 No- 
ble ul. 29-5 

DO wynajęcia lub na snrzedaż na 

•yznesowej ulicy przy kościele ni 8 S 

ulicy 1 Commercial ave. skład — dwu 

piętrowy 50X125 stóp. Zgłosić się do 
F. H. Rydzewski, 7830 So. Shore Dri- 

ve, albo do A. ^urman, 8811 E«>*Ana- 
ba ave., South Chicago. 111. 

28-30-2-5-7 3 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka- 
nie. 1723 Ellen ul., blisko Milwau- 

kee ave. 

DO wynajęcia 4 i 5 polrojowe miesz- 
kania. 402 W. Chicago ave. $10 mie- 
sięcznie. Zgłosić się S49 N. Franklin 
ul. 8 

POTRZEBA kolegów na mieszkanie. 
1500 W. Erie vul., 2gie piętro, front. 

DO wynajęcia skład z mieszkaniem. 

1431 Emma ul. . 
/' 

Wymienię property rent $640 rocz- 

nie, na małą farmę prz miejcie, pi- 
sać do Dziennika Chicagoskiego pod 
literą E. C. 

ORGANISTA, doświadczony poszuku- 
je posady. Zełosić się >cd literami J. 
N. —Dziennik Chicagoski. 

WDOWA potrzebuje dziewcząt lub 

kobiet na mieszkanie. 812 N. Car- 
penter ul. 

POTRZEBA obszernego pokoju parą 
ogrzewanego, z gazem, kąpielą i oeob 
nem wejściem dla jednego tylko. — 

Adres: Dziennik Chicagoski A. F., 
400. 

POTRZEBA panów na mieszkanie. 
$4 miesięcznie. 861 Milwaukee ave. 

KOBIETA poszukuje pracy do pra- 
nia lub czyszczenia, 2 albo 3 razy w 

tygodniu. Proszę się z.słoslć 1226 Mau 
tene ct., przy "'Iwaukee ave. 

JASNY osobny pokój do wynajęcia, 
jednej lub dwu osobom, tanio. 713 
Noble uL 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1433 Emma ul.t wchód z boku. 

POTRZEBA panów lub panien na 

mieszkanie. 1071 Milwaukee ave., — 

nad teatrem. 

POTRZEBA panów na mieszkanie.— 
1451 Augusta ul. 

POSZUKUJE Jo małego mieszkania 
lub dwa pokoje bez mebli, parą o grze 
wane, z kąpielą i osobnem wejściem 
dla somtnego. Zgłoszenia pod Fr. S., 
I>ziennik Chicagoski. 

FRONTOWY pokój do wynajęcia dla 
2eh panów. 2gie piętro. 1737 Ellen 

przy Wood. 

Do wynajęcia. 
Salon narożnikowy na Młodziankowie 

kompletnie urządzony. Jench, 1548 
W. Chicago ave. 

DO wynajęcia 7 *-okoi z użyciem 2ch 
pieców, 2 łóżek i innych mebli tanio. 
Dla odpowiedzialnej familii. 614 N. 

May ul. 4 

NIEWIASTA zdolna do ogólnej do- 

mowej roboty szuka przytułku w do- 
brym domu, z umiarkowana" nagro- 
dą, niech się zgolsi wieczorami do: 
A. Guzowski, 2235 Lubeck ul. 

POTRZEBA panien lub małżeństwo 

1670 Division wejécie z Paulna 3cie 
piętro. 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka- 
nie. 513 Marshfield ave., 2gie piętro. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1249 N. Ashland ave., lsze pię- 
tio, od tyła. 

FRONTOWY pokoik do wynajęcia — 
dla mężczyzn. 2gie piętro. 862 N. 

Hermitage ave., blisko Chicago ave. 

POTRZEBA mężczyznę na mieszka- 
nie. 1314 Cornell uL, lsze piętro, 
od tyłu. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1316 Cornell ul., wprost parku. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1025 N. Paulina ul 2gie pię- 
tro. 

Puflrój frontowy Cj wynajęcia z oeob- 
nem wejściem. 3cie piętro, front. — 

1420 Milwaukee ave. 

POTRZEBA panienkę na mieszka- 
nie. 1063 N. Paulina uL 2 

POTRZEBA panien na mieszkanie, 
niema dzieci — u bezdzietnych. — 

1632 Blackłiawk al., blisko Ash- 

land. 2 

CHŁOPCY i dziewczęta od 2-3 lata 
oddamy tylko katolickim familiom. 
Rezydencya, 5611 La^alle ul. 5 

DO wynajęcia nowoczesne 7 pokoj 
we mieszkanie, para otrzewane. Ta- 
ni rent. 1031 N. Hoyne ave. 2 

Drobne ogłoszenia 
1510 TELL PL. do wynajęcia skład 

1*4 pokoje, tanio, dobre miejsce do 

zrobienia majątku, dla obrotnego 

człowieka, groeernię lub jaki inny 
interes. Zgołsić się do właściciela:— 
1240 NT. Robey ul., 2gie piętro. 2 

POTRZEBA porządnych dziewcząt na 
mieszkanie, z wiktem. 13E0 Augusta 
ul., ostatnie piętro. * 30-2 

Zamienię dom na 2 renta na jakikol- 
wiek gotówkowy interes. J. Alexan- 

der. 5743 Grand ave. 

POTRZEBA jednego mężczyznę na 

mieszkanie. 942 Wood uL 

ŁADNE 1 tanie mieszkanie dla dzie- 

wcząt lub mężczyzn, tych co pracują 
u Deeringa lub co chcą pracować. — 

Na dole, od frontu, 1738 Altgeld ul., 
blisko Deringowego szapu. 

POTRZEBA wspólnika taki który u- 

mie robić cygary. 1607 N. Ashland 
ave. 

POTRZEBA pana na stołowanie, wy- 
godne mieszkanie. 1357 Walton ul., 
Isze piętro, front, blisko Noble. 

POTRZEBA 2ch mężczyzn na miesz- 
kanie. 1225 Mautene ct., blisko Wie- 
boldt'a. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1434 Emma ul., Isz3 piętro. 

POTRZEBA dziewcząt lub .ałode mał 
żeństwo na stancyę. 1149 Chicago 
ave„ 2gie piętro, front. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1530 W. 17ta ul., 3cie piętro. — 

tył. 

POTRZEBA panów lub małżeństwo 
na mieszkanie. 2543 W. Walton ul., 
3cie piętro. 

Pokój do wynajęcia, osobne wejście. 
3cie piętro. 1853 Iowa ul. 

4 pokojowe mieszkania do wyna- 

jęcia. Nqwy 6 fletowy budynek na po 
łudniowo-zachodnim narożniku Lawn 

daie i School ul. gotowy do wynaję- 
cia 15go października. K .żdy pokój 
jest dobrze oświetlony. Wszelkie no- 
woczesne ulepszenia, blisko Belmont, 
Milwaukee i Crawford ave. linii 

tramwajowych. Rent $18 i $20 mie- 
sięcznie. L. Loewcnstein and Co.,— 

110 S. Dearborn ul. — Central 8376. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1640 Ohio ul., 3cie piętro, front. 

POTRZEBA dwóch panów na mieszka 
nie. 1084 Marshtield ave., 2gie piętro 
front. 

POTRZEBA jednego mężczyznę na 

mieszkanie. 1240 Ohio ul., 2gie pię- 
tro, front. 
«······· 

Poj do wynajęcia. 3cie piętro. — 
1028 N. Wood ul. ; , 

DLA polskiej familii do wynajęcia 4 
pokojowe mieszkanie w Cragin przy 
ogrodzie Pułaski. 2332 N. Lockwood 
ave. 

SKLEP do wynajęcia z wygodnym 
mieszkaniem. Wyrobione miejsce dla 
krawca lub krawczki. 2020 Webster 
ave. - . "2 

DO wynajęcia 6 pokojowy fiat, gaz i 

kąpiel. $13. — 1123 N. Robey ul. 2 

TANI i widny rent — dlaczego ma- 
cie mieszkać w ciemnem i dusznem 

pomieszkaniu, kiedy można dostać 4 
pokojowy rent za $8. Wszystkie po- 
koje widne. I4t:6 Austin ave., przy 

Armour. S.X. 

Przyjmę na mieszkanie. Asmana ave. 
wchód z Tell pl., 3cie piętro. 

Pokój do wynajęcia. 1361 N. Ashland 
ave., 3cie piętro, front. 

SZTOK do wynajęcia w dobrym poło- 
żeniu na jakibądź interes. Marshfield 
ave. i Emily ul. 9 

POTRZEBA 2ch mężczyzn na miesz- 
kanie lub młode małżeństwo przy 
małej familii. 1527 Augusta ul., 2 

piętro, front. 

Pokój do wynajęcia dla dwóch po- 
rządnych panów, z wiktem. 1350 Au- 
igmsta ul., 2gie piętro. 

KATARZYNA Studantowycowa po- 
szukuje w ważnej sprawie syna swe- 

go Józefa. Kto o nim wie luli on sam 
niech się zgołsi do swojej matki pnr. 
720 Milwaukee ave. 

POTRZEBA 2ch mężczyzn na miesz- 
kanie lub panny. 1108 Paulina blis- 
ko Division. 

DO wynajęcia umeblowane pokoje z 

osobnem wejściem. Ogrzewane parą, 
z kąpielnią. Zgłosić się do janitora do 
mu. 1152 Milwaukee ave. 

.POTRZEBA panienki na mieszka- 
nie. 939 Milwaukee ave., nad gro- 

sernią. 

POTRZEBA na mieszkanie mężczyzn 
albo familii, trzecie piętro, front. — 
770 Milwaukee ave. 

.Potrzeba panien do nauki szycia i 

kroju damskiego. — Praktyki lat 
34. A. Przekwas, 1400 W. Divi- 
sion ul. 

PRACA. 
POTRZEBA doświadczonych wykoń- 
czarek, także do guzików przyszywa- 
nia przy damskich surdutach i ubra- 
niach. Arbetman Bros. and Blair, — 
509 S. Franklin ul. , 4 

POTRZEBA dziewczyny do ogólnej 
domowej roboty. Musi rozumieć co- 

kolwiek gotować. Mała familia, do- 
bra zapłata. B. Kirschbaum, 3338 
Douglas boul., Ławr dale 73 S4. 4 

POTRZEBA dziewcząt do przyszywa- 
nia guzików przy damskich płasz- 
czach. M. Kahn and Co., 1309 Mil- 
waukee ave. V 2 

POTRZEBA kobiety do przebierania 
szmat. 2449 Armitage ave. 4 

POTRZEBA starszą kobietę do dziec- 
ka. 2130 W. Thomas ul. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 1757 Wabanaia ave. 

POTRZEBA doświadczonego pieka- 
rza na chleb i ciastka. 139 E, i07ma 
ul., Roeeland. Ant,oni Petroskus. 4 

POTRZEBA świeżo przybyłego chło- 
paka do szapu stolarskiego, $6 tygo- 
dniowo, przyjść wieczorem. 827 N. 

Paulinajil^^^óry^^m 
POTRZEBA praczki. 2101 W. Divi- 
sion ul. Apteka. _. y· 

PRACA. 
POTRZEBA doświadczonj h dziew- 

cząt do przyszywania futra (fur sew- 
ers) i guzików także wykończarek 
przy spódnicach ..skirts". Reekb 

Kirschbaum 302 S. Market ul. 3cle 

piętro. 2 

POTRZEBA męźc* yzn ,,patchers" i 
oilere" na fonograf owych gabine- 
tach (phonograph cabinets). Stała 

praca. Dobra zapłata. 628 S. Wa·· 

bash aveM 5te piętro. Zgłosić się po- 
między etą a lOfcą rano. 5 

CZY potrzebujecie chłopca 14 do 

17 lat do posyłek, do f. bryki, nr wóz 
lub na farmę, telefonujcie Franklin 
3015 — Local 70, a pu-i Śleszyński 
przyśle wam odpowiedniego chłopca. 
Adres: 1007 County Bldg., Chicago, 
IU. XXX 

POTRZEBA dobrego polskiego rzeź- 
nika. 1442 S. 51sza ul., Cicero. 2 

POTLZEBA 10 doświadczonych męż 
czyzn do robienia koszów (basket 

makers) zaraz. 180 N. Wabash ave. 

A. L. Randall Co. XXX 

POSZUKUJE niewiasty do domowej 
roboty. Zgłosić się wieczorom. 2514 
So. Western ave. 2 

POTRZEBA agentów. Dobry zarobek 

Praktyka niepotrzebna. Zgłosić się 
osobiście. 1144 Noble ul. 2 

POTRZEBA starszej iewiasty do 

wanda domu. 2024 — 18th pl.. 
blisko Robey. 2 

POTRZEBA klerka pomocnika do 

składu rzeźniczego. 2422 S. West- 

ern ave. 2 

POTRZEBA dziewczyny do ogólnej 

domowej roboty. Musi mówić po an- 
gielsku. Zgłosić się w niedzielę od 

9tej do lszej. Wood Bros., Dentist 

1182 Milwaukee ave. 2 

POTRZEBA maezyniarek spodników 
(skirts) $15 tygodniowo. Stała pra- 
ca. 1549 N. Wood ul., 3cle piętro. 2 

POTRZEBA formanki, także maszy- 
niarek przy damskich sukLiach i far- 

tudhach. 2342 Wabansia ave. 2 
, | 

POTRZEBA dziewczyny do pomocy w 

domowej robocie, musi nocować w do 
mu. 3012 W. 22ga ul. 2 

POTRZEBA dobrej dziewczyny do 

domowej roboty. 1427 Wicker Park 

ave. 
· 2 

POTRZEBA dziewczy: do lekkiej 
domowej roboty i dzieckp., 4 poko- 
je. 934 W. 12ta ul. 2 

Agentów potrzeba do sprzedawania 
domowych lekarstw. Zgłosić się dr. 

S. A. Richmond Co., 3247 S. Morgan 
ul. 4 

POTRZEBA dziewczyny do dziecka 

bawienia. 1307 N. Ashland ave. 2 

POTRZEBA wykończarek kieszenia- 

rtk lub kieszeniarzy da fastrygowa- 
nia kantów, do robienia rękawów — 

pierwszych 
' 

fastrygarzy, shapera, — 

chłopców 161Anich do obclnmia ni- 
ci przy surdutach. 419 S. FIfth ave. 

blisko Van Buren ul., 6tc piętro. 2 

POTRZEBA dziewcząt maszyniarek, 
wykończarek przy damskich suknie h 
możecie zarobić do $2\ Zgłosić się 
2142 W. 12ta ul. 4 

POTRZEBA masz"niaif przy bluz- 

kach i sukniach. Także dziewcząt do 

nauki takie które umieją szyć : a 

maszynie i do guzików przyszywania 
ręcznie. Eastern M/g. Co., 1141 S. 

Halsted ni. 2 

POTRZEBA młodzieńca obznajomio- 

nego z pracą w drukarni. Zgłosić Łię 
pod adresem: Desplaines Valley 
News, Argo, 111. 2 

POTRZEBA dziewczyny do ogólnej do 

mowej roboty. Niema gotowania. — 

738 S. Marshfield ave. Mrs. Berkson. 

POTRZEBA doświadczonej dziewczy 

ny lub kobiety do domowej roboty. 
Mała familia. 1348 N. Western ave. 

4 

POTRZEBA silnej dziewczyny do ro- 

boty w fabryce pucu do pieca. Zgłosić 
się gotowe do pracy w poniedziałek 
rano. 

POTRZEBA młodego człowieka na 

w6z piekarski z doświadczeniem, — 

natychmiast. 11749 Michigan ave., 

Kensington, III. 4 

POTRZEBA starszej kobiety do pil- 
nowania dzieci. 1071 Milwaukee av. 

POTRZEBA dziewczyny albo kobiety 
do domowej roboty, dobra zapłata,— 
718 Division ul. 

POTRZEBA kieszeniarzv do ściego- 
wania około ramion kenwesu bejsto- 
wania i kołnierzy nakładania. Union 

Shop, 1540 N. Ashlad ave. 

POTRZEBA dziewczyny do małego 
dziecka. 1917 Taylor ul. 4 

POTRZEBA młodej dziewczyny do 

lekkiej domowej roboty. 1745 N. Ar- 
tesian ave.. L. Wiśniewska, Hum- 

boldt 5808. 

POTRZEBA doświadczonej dziewczy- 
ny w fabryce oigórków. 1750 N. Kol- 
mar ave. Adolph Gohl Co. 

POTRZEBA doświadczonej kobiety 
do przerabiania (altération) przy pła 
ezczach i ubraniacih damskich. Feuer 
1242 MUwaukee ave. 

POTRZEBA młodej dziewczyny do 

domowej roboty. 5627 S. Carpenter 
ul. , 4 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 1034 N. Paulina ul., lsze 

piętro, front. 

P0TR2EBA dziewczyny do lekkiej 
domowej roboty. Niedziele wolne. 

— 

Godziny od 7mej rano do 6tej wie- 

czorem. $2 tygodniowo. Max Missner 

2651 Evergreen ave. 

POTRZEBA kobiety do domowej ro- 
bofv. 1638 Augusta ul. 
n —i—Mraanaa 

BIURA PRACY. 
Nłjiltkai I Nijsiirszi Hm 

Potrceba dziewcząt <lo restaartnoyl. myci· 
•totków. 1X7 tygodniowo. s niedziel* tub bes. 
Kobiet do klubC w. kucbnrek. d«lewcxat do do· 

nowej roboty, 1 Hotelów oh wyjud I do fabryk. 
Dobro 1 stoi* praca dla nowoprzybyłych, nlepo- 
trseba ozekad tyiko aaraz lic do pracy. D*Je· 
W najlepszą praoę. Jesteśmy 1S lat w Interesie. 

975 Milwaukee Ave. 

POTRZEBA4 chłopaków do hoteli — 

$26 miesięcznic i utrzymanie. 1716 
W. 18ta ul., lub 8819 Commercial av 

So., Chicago, Biuro Pracy. 

PRACA. 
POTRZEBA doświadczonych sprzeda- 
waczek. J. M. Carroll, 806 Milwau- 
kee ave. 

Bacznofó! Potrzeba agentów w Sta- 
nach Zjednoczonych i Kanadzie do 

rozpowszechniania naszych artyku- 
łów pod nader korzyetnemi warun- 

kami. Płaca tygodniowa i komisowe. 
Herba Laboratory, 179 East ll6th 

str., New York City. 12 

POTRZEBA dziewczyny do lekkiej 
domowej roboty. 934 W. 12ta ul. 

POTRZEBA kucharza. 1068 Milwau- 
kee ave. 

POTRZEBA dziewczyny schludnej do 
ogólnej domowetf roboty. 1518 S. 
Turner ave., Mrs. Teal. 5 

Kupno I(Sprzed ai. 
$20,000 .transfer' narożnik za bezcen 
a natychmiastowy sprzedaż, północ- 
no-zachodni narożnik 7 4 tej i Racine 

83X125, za $14,000, przez właściciela 
Spłaty. Adresować C. V., 85 Dzien- 
nik Chicago&ki. 5 

STATKI sprzedam zaraz tanio. 1451 
Emma ul. 

ZAKŁAD krawiecki oraz czyszczenia 
do sprzedania, miejsce dobre. Cena 

przystępna. 1412 N. Ashland ave. 

Bargain, murowany dom na 2 flety 
po 4 pokoje, Lawndale ave., blisko 
Milwaukee ave. na zamianę za czysty 
lotę lub cottage. Pieniądze do wypo- 
życzenia na pierwszy lub drugi mor- 
gecz. G. S. Olszci&i and Co.,, 3042 
.Milwaukee ave. 

Na zamianę dwu piętrowy dom, ka- 
mienny front, ekład groseryjny i 6 

pokojowy fiat, w wzrastającej pol- 
skiej okolicy. Zamienię za properta 
i interes, lub farmę. Olaf Egeland, 
1225 N. Ashland ave., rug Milwau- 
kee ave. 5 

GROSERNIA do sprzedania, ^dres 
w adm. Dziennika Chdcagoskiego. 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków na 

głównej ulicy, bardzo tanio. 619 

N. Ashland ave. 4 

. Farmy na. Zamianę 
w Stanie Michigan, 80 fkrów, 60 pod 
pługiem, reszta dobry las, 10 akrów 
sadu, 15 akrów koniczyny, 3 akry 
alfalfy, 8 akrów pszenicy, 12 akrów 
żyta ,10 akrów korny; ziemia pier- 
wszej klasy, gliniasta — dom 10 po- 
kojowy, sklep pod domem, wiatrak do 
wody, drugie budynki w porządku; 4 
konie, 8 sztuk bydła, 10 świń, 150 
kur. Mam więcej dobrych farm, któ- 
rych nie ogłaszam. Zgłosić się do: 

M. SHAW ALA 
2148 W. Chicago Ave. 

NA SPRZEDAŻ. 
6 pokojowy dom, wysoki basement, 
parą ogrzewany (steam heat), gaz, 
elektryka, kąpiel. Potrzeba gotów- 
ki...... .$500 
Na Maryanowie: 3 piętr. dom, ka- 
mienny fundament, 3 mieszkania 
6 pokoi, ustępy wewnątrz, chodnik 
cementowy około domu. Potrzeba 

gotówki .. $oo 
Na Maryanowie: 3 riętr. dom mur. 
6 mieszkań po 4 pokoje, gaz, ustępy, 
cementowe schody i chodnik koło do- 
mu. Cena $7800 
Na Helenowie: 2 piętr. dom mur. 4 

mieszkania po 4 pokoje. Potrzeba 

gotówki · ·. $OO 
Logan Square: 2 piętr. dom mur. ka- 
mienny front, wysoki basement, 2 
mieszkania po 5 i 6 pokoi, gaz i ką- 
piel. Potrzeba gotówki $1000 

TEOFIL STAN, 
1026 Milwaukee ave., blisko Noble ul. 

KTOBY miał ..yczenie kupić pół loty 
na cmentarzu św. Wojciecha w bar- 
dzo ładnem miejscu. Proszę się zgło- 
sić pnr. 2152 N. Irvig ave., 2gie pię- 
tro, z tyłu. 

NA SPR3EDAiŻ sprzęty domowe. — 
1539 N. Wood ul. 

DOBRA, stara grosemia na sprzedaż. 
Adres w adm. Dziennika Chlcagoskie 
go. 

BILARDY do sprzedania z balwler- 

nią. 1018 Noble ul 4 

STATKI na sprzedaż. 1544 Tell pl. 

SKŁAD rzeźniczy i grosernia na sprze 
daż z powodu choroby męża. Adres 
w adm. Dziennika Chicag oskiego. 

Muszę sprzedać zaraz meble z 5ciu 

pokoi I dywany, jak nowe. Sprze- 
dam osobno $150 parlorowy garni- 
tur, $55. — 903 N. Western ave. 

— 

róg Iowa ul., 2gie piętro. 8 

Dom nft sprzedaż albo na zamianę za 
lotę. Cena $4500 
Wdowa sprzeda tanio dom drewniany 
6kład cukierków, szkolnych przyfco- 
rów, obok szkoły, albo wymienię za 

prywatny dom. Cena $4000 

Mamy kilka domów na sprzedaż tak 

jak za pół ceny. Asekurujemy od og- 
nia. Zniżamy duże pod_tki. Usuwa- 
my lokatorów nie płacących rentu. 

Biuro otwarte w niedzielę. 
Kaczmarek and Co., 

1185 Chicago av., obok Milwaukee 

ave. 

NA SPRZEDAŻ lub wymianę dwu pię 
trowy murowany dom iextra lota na 

.Jadwlgowie, 2 po 6 pokoi, gaz, kąpie 
le 1 ustępy wewnątrz, rent $33, za- 

mienię na dom w Jefferson lub Ir- 

ving Park. B. Jasudes, 1566 Milwau- 
kee ave. 

$50 — 1100 funtowa delivery klacz. 
520 N. Western ave. 

UWAGA CRAGIN! i 
Na sprzedaż za połowę wartości 5 nowych domów, dobrze bu- < 

dowanycft w parafii św. Stanisława B. i M., blisko kościoła. — ! 
W każdym domu są 2 mieszkania po 4 pokoje. Kontraktor nie j 
mając pieniędzy na wykończenie, zmuszony był domy oddać i i 
żadna oferta nie będzie odrzucona. i 
Zgłoście się proszę lub telefonować w niediielę do godz. 2:00 i 

popołudniu do ofisu i pojedziemy na miejscie gdzie właściciel < 

będzie obecny. > 

KAROL NOWIŃSKI, (wyłączny agent) 
lie a MILWAUKEE AVENUE. 

W dawniejszym budynku Banku Polaklego. Telefon Monroe 130. ( 

Bargain 
8 piętrowy murowany dom na 3 mie- 
ezkana po 4 pokoje, gaz. ustępy i gó- 
ra, dochodu $480. d» - ^ 
Cena j)(5uUU 

Walter Stanczęwski 
11352 N. Ashland Ave. 

Bargain 
3 piętrowy murowany dom na 6 

mieezkań po 4 pokoje, gaz, ustępy i 

kipiel, w tyle garaż na automobil,— 

~.'93.6·. $7000 
Walter Stanczewski 
1352 N. Ashland Ave. 

Bargain 
3 piętrowy murowany dom na 3 
mieszkania po 5 pokoi, gaz i ustępy, 
dochodu f 516. iP 4 
Cena . $4UUU 

Walter Stanczewski 
1352 N. Ashland Ave. 

Bargain 
2 piętrowy murowany dom na 2 mie- 

szkania po C pokoi gaz i stępy wew 

nątrz. góra do bielizny, —dochodu 

Cena ....... $3800 
Walter Stanczewski 

1352 N. Ashland Ave. 

oargain 
Nowy 2 piętrowy murowany dom na 

2 mieszkania po 4 pokoje, elektryka, 

gaz, ustępy i kąpiel, wysoki base— 
meut, jedno mieszkanij, ogrzewane 

para, dochodu $624. (tCCAA 
Cena .. 

Walter Stanczeweki 
1352 N. Ashland Ave. 

' 

NA SPRZEDAŻ statki domowe tanio. 

722 Keith ul., 3cie piętro, z tyłu. 

DOB-RY 4 pomieszkaniowy murowa- 
ny budynek. 3660 S. Marehfield av. 

Uwzględnimy najlepszą ofertę. 5 

NA SPRZEDAŻ salon, restauracya i 

„boarding house". Dobry narożnik; 

dla Polaka. 2519 — 21 Clybourn av. 

róg Terra Cota Place. Joseph Eaumal A 

SPRZEDAŻ rogowa grosernia, — 

stare, dobre miejsce. Sprzedam ta- 

nio. 165& Carroll ave. 

Na sprzedaż lub na zamianę w Illi- 

nois, Indiana, Wisconsin, Missouri, 

Michigan, Minn., .'.to chce dobrą 

farmę kupić lub dom zamienić na 

farmę, zgłosić się lub pisać Jan Su- 

chan, 1637 — 21sza ul. 

$2500 weźmie 2 fletowy drewniany, 4 

i 5 pokoi i lota. Właściciel 930 Lce- 

mington ave. 4 

NA SPRZEDAŻ dpm na 2 familie, 

kąpiel i gaz w domie. Sprzedam ta- 

nio. Zgłosić się 4519 S. Whipple ul. 
4 

NA SPRZEDAŻ interes węgla (coal 

yard). Dobrze wyrobione miejsce. 
— 

1208 Noble ul. 

ROGOWY salon na sprzedaż, dobry 
interes. 2101 Hastings i Hoyne ave. 

4 

SKŁAD cukierków robiący dobry in- 

teres, wyjeżdżam na farmy. Muszę 

sprzedać dzisiaj. $350. — 3027 Mil- 

waukee ave. 

DOMOWE statki na sprzedaż z powo- 
da wyjazdu. 1255 N. Asliland ave., 

2gie piętro, z tyłu. 

SPRZEDAM ZA BEZCEN 7 lot sec- 

tion line narożnik, 5 pokojowy nowy 
dom, cieniste i owocowe drzewa, — 

krzewy jagodowe, krzaki, duży traw- 
nik, winorośle. $3500 gotówka. O- 

puszczam miasto. 5608 N. Parkside 

ave., rg Bryn Mawr ave., Telefon 

Irving 3726. 

NA SPRZEDAŻ tanio murowany cot- 
tage na 2 mieszkania. 1913 N. Hoy- 
ne ave. 

NA SPRZEDAŻ Singer maszyna. —I 
1911 Cortland ul., na dole. 

1 

IR PARK 
Naroinlk — 4056 . Klmball ave., 

róg Belleplaine ave. Nowy dwa pię- 

trowy dom po 6 1 5 etancyi, konkre- 

towy fundament, wielki basement wy 

plajstrowany i wielka góra, pralnia, 
ciepła woda, kolonady i konsole 

szafami na książki. — Gaz 1 elektry- 

czne światło, wogóle budynek Jest 

najnowszego stylu 1 wykończenia. — 

Wartość tego domu jest $5200, v 

powodu potrzeby pieniędzy właści- 
ciel musi bezzwłocznie ^ j 
sprzedać za cenę 3)4 1 UU 

Gotówki $1000. 

A. F. Soska & Co. 

3330 rving Park Blvd. 
naprzerhv Christiana v o. 

Telefon Irvlng 320. 

Kto Pierwszy .Ten Kupi 
w Jefferson Park. 

2 piętrowy dom murowany najnow. 
szej mody, 2 loty, ładne drzewa w oko- 
ło, 2 po ri pokoi, elektryka, wartość 
$9i00. Sprzedany będzie za $5000. 

(Potrzeba $1500 gotówki.) 
Teleton Haymarket 3774. 

L. S. STANKIEWICZ, 
1450 W. Chicago Ave. 

"Wicker Park 
2 piętrowy murowany budynek 2 po 4 
pokoje i 2 po 3, Wysoki basemet 

cena $48u O 
(Gotówki potrzeba $1500 
Wiadomości 

1927 Fowler ulica 
Wprost Wicker Park 

Maryanowo 
3 piętrowy murowany budynek po 4 

Właściciel sprzedaje za $7800 
Wiadomość udzieli 

W. Narczeski, 1927 Fowler ulica 
Wpront Wicker Parku 

$275 00 kupi grosernię i urządzenie bu· 

czerni, musi być spriedane e powodu 

Innego interesu nie mogąc dopilnować. 

zgłosić się 
1612 Black hawk ul. 

Na Trdjcowie 
2 piętrowy dom brick nowy, razem t gro 
eernią. wdowa zamieni na prywatny dom 

w Irvlng Park lub Avondale. 

J. Parayk 
1154 Milwaukee A venin. 

Baczność; $500 kupi cottage 1 duży 

lotę, blisko Crane Co. nowej fabryki. 
Reszta małe miesięczne spłaty. — 

Zgłosić się Emil A. Baeener, 2116 W. 

22gu al. 

NA SPRZŁDAŻ dobry koń dla gro- 

sernika lub rzeźnika. 2900 N. Cen- 

tral Park ave., róg George ul. 

UWAGA! 
Jadwigowo, 2 piętrowy na wysokim 
basemencie — 2 po 6 pokoi z kipiel- 
niami, rentu rocznie 
$480. Cena 3>4yUU 
Helemowo, 2 piętrowy Wysoki cemen- 
towy basement, 1 pięć, 1 sześć pokoi, 
fiat par^ ogrzewany, renta $600 

Cena. $60)0 
Młodzianknwo, 3 piętrowy murowany 
sześć mieszkań po 4 pokoje, ustępy 

wewnątrz, rentu $900 rocznie na 

prędką sprzedaż 
za .. „ . 

Groseroia w dobrej okoHcy, wielki 

zapas świeżego towaru za pół ceny. 
2 loty, 50 stóp szerokie przez 150 

długie w dobrej okolicy, właściciel 

zamieni na automobil. 

Mamy wielki wybór tanich ł dobrych 
domów i biznesów na sprzedaż i na 

zamianę. 

$8500 

S. Serafiriski 

J. Lipowski 
955 . Western Ave. 

TANIO 
5 pokoi do wynajęcia. 1033 Milwau- 
kee ave., pomiędzy Noble i Augusta 
ul. Zapytać się w żelaznym składzie 

lub u góry nad (Hardware store). 

NA SPRZEDAŻ dwu piętrowy dom 
z piwnicę, światło o ektryczne, naj- 
nowszej mody wykończenie. 5249 

S. Hermitage ave. · 5 

A PRAWIE 

* 

Farmy 16, 30, 40 i 60 Akrowe 
Z Zabiu o vaniami, za Maleńką Wpłatą- $50.00 
Reszta na lekkie kilka dolarowe spłaty miesięczne. Mniejsze niż rent v 

pomieszkania w mieście. 

Zgłaszajcie się do naszego ofisu: 
V 

11S S Milwaukee Ave. x CHICAGO, ILL. 

= lub piszcie wprost: ===== 

Bracia W"orzałło wie 
Wydawcy 6wiazdy Polarnej i Rolnika. Dept. No. 26 - Moainee, Wie. 


