
froniu m»j8MWŁ 
(Dokońgwnit « stfottiey $*}). 

^®Twc2oraJTwatnTskiadaT^ 
M, Spohr, patent kasyera tegoż 
banku, Proccs, jak wiadomo, od· 
bywa « w Morris, w., dojeni 
zoeuł uniesiony i Chicago na 
ż*4*i\k Mundaya pod tyra pozo. 
rem, iż publiczność w Chicago 
jest ku niemu uprzedzona. 

>oohra były nadzwy- 
czaj sensacyjne, gdyż Spohr jest 

uym «świadkiem prokurato»* 
ryj.Jako asystent kuytr* był wta 
jemniezony we wszystkie zakuli- 
sowe sprawy banku La Salle. 

Według jego zeana*. bank U 
valle nigdy nie był prawnym ban- 
kiem, jago fflic bankowe były zor- 
ganizować na podstawie bezwar. 
to&ciowyęh kawałków papieru, 
nietylko sam Mwnday zdcfraudo- 
Hał fundusze bałiku otrtymy~ 
wał pieniądz· za czeki oszukań-· 

cze, aie nawet sam Lorimcr nic 

krępował się w tem, ażeby w 

>*arbcu byfo Jak najwięcej za- 

staw, uznanych prze* prokurator 
*-vę za bezwartościowe. 

.vpohr byt jednym ze zaufanych 
urzędników, 3yj on jednym z 

dziesięciu, którzy dali fikcyjne 
weksle po $135,000, gdy bank 

krajowy La Salle zamieniano na 

stanowy, 

Spohr zeznał. ^ gdy ta zmia- 
na nastapiła» pożyczki banku wy· 
nosiły $3,376/joo. Z tego $3,400,- 
000 pożyczono Mundayowi, Lori- 
merowi i Huttigowi. Oni nigdy 
potyczek nie zwracali. Gdy trze- 
ba było płacić pro wizy , więcej 
pożyczali. 

Szczegóły o filiach są nie mniej 
skandaliczne, aniżeli o samym 
banku La Salle. Munday i Lori- 
mer założyli cztery filie: Ashland 
Twelfth, Broadway State, Illi- 

nois State i Calumet State. Kapi- 
tał trzech banków podczas egza- 
minaeyj przez rewizora stanowe- 
go liczony był trzy razy. Ryła to 
suma $250.000, specyalnie spro- 
wadzona z banku Corn Exchange 
1 po «wizyt do tegoż banku od- 

wieziona. Ta sama suma figuro- 
wała jako kapitii trzech banków. 

Munday miał się istotnej de- 

Traudacyi dopuścić, gdy zabrał z 

banku La Salle dwa weksle na 

ł^czn^ sumę $5^»®, podpisane 
frzez Frank Jeokinea i depono- 
wane jako zastawy przez tirmę 
O Gaira Coa Co. za pożyczkę w 
sutnie $25.000. 
'——'—"«·—·"·—— '—— 

NOTTKI MIEJSKIE. ! 

— PoHcya chicagoska wraz z 

władzami federalnemi poszukuje 
osobę, która wysłała dwa listy t 

pogróżkami i pudełko zatrutych 
cukierków do pani Mofliat, z do- 

mu panny Mabel Briggs. Tydzień 
temu po ślubie wyjechała na far- 
mę męża blisko Crystal Lake, 111. 

gdzie żyje w ciągłej obawie ja- 
kiegoś nowego tajemniczego ata- 
ku. Twierdzi ona, że listy i cu- 

kierki wysłała kobieta, która się 
spodziewała wyjść za Moffata. 
— 50 strajkierow krawieckich 

wczoraj napadło na dom L. Les- 
aa, pnr. i $22 W. 13-ta ul., znisz- 

ezyło kamieniami okna i drzwi. 

Less ze synkiem uszedł caio, co 
zawdzięcza wielkiemu .,buldogo- 
wi", którego tłum nie śmiał ata- 
kować. Policya rozproszyła bu- 

rzycieli. 
— Szeéciu mężczyzn usiłowało 

się włamać do mieszkania Morri- 
sa Grcenbauma, 1963 Evergreen 
ave. Wołania jego sprowadziły 
przechodniów, którzy wezwali po 
Iicyę. 
— Wybitne członkinie klubów 

kobiecych w Chicago wczoraj u- 

ehwaliły rezołucye, w których do- 

magają się arbitraeyi strajku kra- 

wieckiego. Pod rezohicyami jest 
między innemi podpisana panna 
Emilia Xapieralska, sekr. gen. 

Związku Polek. 
— Tajni agenci federalni na- 

trafili na szajkę szpiegów euro- 

pejskich i handlarzy białym to- 

warem, co z początku, według 
imormacyi im udzielonych przez 
niejakiego M. Karkowskiego, 
5110 Broadway, wyglądało na fa- 

brykę fałszywych pieniędzy. Nie- 

jaki Uhler, 932 Wells ul., chwalił 

się przed Zarkowskim, że podra- 
bia fałszywe pieniądze. Zarkow- 

9ki o tem doniósł władzom fede- 

ralnym, które nie znalazły pie- 
niędzy fałszywych, lecz paszport 
rosyjski. Uhler później znikł, a 

w jego mieszkaniu znaleziono 

kobiety Nilię de Rousies, która 

twierdził*, ii jest jego żon? O' 

na też znikła i później była zna· 

lcriona w nortc w Detroit. Gdy 
miaia być deportowana, niejaki 
Csermody dał za nią kaucyę, po- 
czet» oboje znów znikli. P*wna 

kobieta w Chicago, które nazwi- 
sko jest znane Sadzom, miała 

wysiać Nilię do Detroit. Ona tei 
znikła. Właściciel nory też znikł. 

Śledztwo toczy sit dalej, 
— Komitet transportacyjny z 

rady miejskiej polecił doradzcy 
korporacyjnemu, ażeby wytoczył 
proces stanowej komisy i urzą- 
dzeń publicznych* w sprawie roz* 
porz^dzeń co do komunikacyi, 
które komitet uważa za sprzecz- 
ne z koncesyaroi i jako niewyko- 
nalne. 

t 
Wimdn krewnym i znajo- 

mym don<wimy if smutna wia- 
domość U 

& P. 
J*a Dompfce . 

po d)ugiej i oięękiaj chorobie, 
pożegnał się » tym światem, o* 

pamouy św. ktefcrtmoBtaui, dn, 
Ugo października, 1915 roku.o 
godzinie 5toj wieczorem, przeży* 
wszy 1 lat 1 8 miesięcy. 

Pogrzeb odbędzie się w so- 
boty, dnia 18go października, o 
godzinie 9tej rano, z domu żało- 
by por, 815 Bouthpcrt ave., do 
kościoła św. J62aiata. a stamtąd 
na cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim Ulu 
pogrążeni:· 

Ja u f Katarsyna Dowpke, ro- 
dzice; Agnietzktt Drufki, Tekla 
i Gertruda, siostry; Alojzy i Ka. 
rimieri. bracia; Angu»t Drufki, 
szwagier, wraz z cal" rodzin*. 

. 15 

i Redl v Tovtrzystwttb. J 
TWUiiiiiaa1. .Tumu11 <,;.^ 

2B STANISŁAWOWA. 
— Tov,j. św. Jana Nep. gr. 26 S, P. 

w Am. odbędzie trzy ćwierćroezne po 
siedzenie w piątek, dnia lgo paź- 
dziernika o godzinie 7:30 wieczorem 
w hali zwykłych posiedzeń. Każdy 
członek jest proszony o przybycie, bo 

są ważne sprawy do załatwienia. -» 

J. Janowiak prezes; j. Dembiński, 
sekr. prot. 
— Macierz Polska oddział 12 ów. 

Kingi mieć będzie we posied zenie 

jutro w piętek, dnia 16 b. m., o godz. 
SmejUpraeza się aby siostry stawiły 

się Ja! najliczniej, ponieważ * waż· 
ne sprawy do załatwienia. — Pela- 

gia Klein, prez.; Łucya M. Mucha, 
•ekr. prot. 

2 KAKTOW, 
— Macierz Polska, oddział św. 

Cecylii nr. 15ty >dbędzie miesięczne 

posiedzenie w piątek, dnia 15go paź' 
dziernika, o godzinie wpół do ósmej 

wieczorem, w hali zwykłych pośle— 

i dze. — M. Korzeniewska, prez. ; K. 

Wysocka, sekr. prot., 2636 W. Wal- 

ton ul. 

Z JADWłGOWA. 
— Tow. św. Władysława nr, 300 

Zjed. odbędzie regularne posiedzenie 
w niedzielę, dnia 17go października 
o godzinie 2giej popołudniu, w hali 

zwykłych posiedzeń. — Kon. Sokoło- 

wski. prezes; A. Franszczak sekr. 

prot., 2619 Jones ul. 
— Tow. éw. Floryana M. nr. 408 

Zjed. odbędzie trzy ćwierć roczne po- 
siedzenie w piętek, dnia 15go paź- 
dziernika o godzinie pół do ósmej wie 

czorem, w hali zwykłych posiedzeń. 
Obecność każdego członka pożądana, 
bo są ważne sprawy do załatwienia. 

— M. Kukliński, prezes: Floryan Po- 

lasik, sekr. prot., 2217 N. Hoyne av. 

Uroone ogłoszenia 

ORGANISTA *auczyciel młody, żo- 
naty, zdolny, posiadający wykształ- 
cenie organistowskie, prowadzi chór 
gregoryański, świecki. — Zgłosir się 
W. Bochiński. 276 Mitchell ul., Mil- 
waukee, Wis. 22 

F LAT w Logan Square, elektryka — 
.eteam beat" nowoczesne urządzenia. 
2626 Draka ave. 14 

POTRZEBA panów lub panien na 

mieszkanie. 650 N. May ul.. 4te pię- 
tro. , ; 14 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1071 Milwaukee ave., front. 2gie 
piętro, 14 

00 wynajęcia 6 pokojowe pomiesz- 
kanie, tanio. tył. 1310 N. Leavitt ul. 

I5 

DO wynajęcia 4 pokoje za |9. Zgło- 
sić się w groserni 4659 Grand ave.· 

14 

Poezaknj? wujów M. t J. Brandt. Fil' 
ny interee. Proszę zgłosić się osobi- 
ste do 518 Wells ul. Ryozard. 16 

Poszukuję Maryę Wróblewską pocho- 
du z Brseécia Kujawskiego. Ktoby 
o niej wiedział lub osa sama niech 

się zgołsi pnr. Albert Ciocho, 841 
Lincoln ul. 14 

KONTRAKTORZY surdutów — hur- 
towny interee surdutów zamyka 

swój saap i życzy sobie zrobić pi- 
semną umówę z kontraktorami sza- 

pu surdutów, aby robili część !ib 

wsayetkie surduty. Chcemy tylko do- 

brą robotę, żadnej taniej roboty. 
Adresować Dziennik Ohicagoeki, pod 
literami A. K. 59. 18 

POTRZEBA wspólnika młodego żo- 
1 
aa tego lub samotnego do galonu. 

— 

gwarantuje każdemu ii oie przepad- 
ną pieniądze. Adres w adm. Dzienni· 
ka Chicagosklego. 16 

S 

Drobne Ogłoszenia 

Jesteś bez pracy? 
•Ul M«toTN»k 0»ttfi«jrmv 

ctiUf* foofett » bUletilytrodplaeh 
Jefyro* «ittU bąwUftka v f*- 
ly» kraju, JU» k.Ułrtj pwjmow* 
«( m itudoncl wctaJHic^ ntrodo- 
wq4o! b* Jwleakowyeb w«ruo· 

kMh. UuWOwmt kitalof wytj- 
!ąm/ 4*npo nt tąA*oi».Ar«8ow«ć 

Bnrke Barber School 
III «. Mttlsos il. fitiup, HI. 

Krawcy Baointió! 
* TeMRjeetiObr» «- 
"5^ teoo:W bmU&U pUnrszej 

^kUiy 
PP FKZYKftAWA- 

CUN S DSWMUMEM 
owMpr»htto»»»i mo 

Mfif.Mroiic podvm n#ttUi. — 
ZfiofcMe » jetait* 1 wHc»©rem. 

Master Cuttlng Sctoool 
j«z«f F. Kmi4». Prw«Tp«ł 

Pok<M IM. IW N. U S»li*5tr. 
OAprieciw ai'.ejsmej h»ji. 

NOWA GAZETA polsk'"(armer, dla 
tych co chcą jechać na farmy. Okazo- 
wy numer darmo. Pisa wraz. Nłema 

wiekssego McztHcia i dostatku jak na 
farmach, Adres; POLISU -ARMER, 
laołi $ paiuna vl.} chi- 
cago, \Uj. 31 

WYŁĄCZNA POLSKA SZKOŁA 
BALWIERSTWA 

«09% Primadf d»Jemr Mato MttoU 
BpdcMt i»uki, ia«kl teb. 0»otiir » o· 

imitcy·. Xmraae «riftctorn* Uotm. X*pyt*4 alf 
• 0 Wlikowtkiwo. 

Wetfca't Hłfb CIm» Barber Sckoel 
195» W. &U4Uum uL. CHICAGO 

UCZCIE SM FOTOORAFH 
jest to przyjemny a przytem korzystny 
sa wód. Uczymy fotografii lub retuaz»- 
ryi gruntownie, w poUkim jęeyku i na 
warunkach bardzo przystępnych, Pia- 
cie po Informacje; Adresując: 
KENOSHA PHOTO OO. 
806 Milwsuk·· Ave 

Otp. C. KENOSHA WIS. 

DO wynajęcia skład. 650 N., Wood 
ul. IM 4-1G 

DO wynajfcia 4 pokoje, widne, ta« 
pio. 1163 W. Erio ul. Agent w bal·· 
wierai. · 13-14-15-19-21-23-26 

NOWOCZESNE mieszkanie do wyua- 
jęcia narożnik nad aptek*. 650 N, 

Wood Ul. 12-14-16 

FRONTOWY pokój do wynajęcia 
dla jednego lub dwóch nęlesyiu,— 
1519 Tell pl., 3cie piętro, front. 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka- 
nie. 1640 Ohio ul., 3cie piętro, — 

{ront. 

CZYSTY widny 3 pokojowy fiat — 

$7. — 1362 Austin ave, 16 

POTRZEBA 2ch mężczyzn na miesz- 
kanie. 1012 Ashland ave, 3cie piętro 
front. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1027 N. MarsUfield ave., 2«te pię- 
tro, tył. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka*- 
nie, z wiktem lub bez. 1159 Milwau- 
kee ave. 

Pokój do wynajęcia. 937 Will ul.» o- 
ostatnie piętro. 16 

POTRZEBA panów na mieszkanie.— 
$3 miesięcznie. 861 Milwaukee ave. 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka- 

nie. 1239 Cleaver ul„ 2gie piętro, od 
tylu. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie, ogrzewane para, wi'.t na żądanie. 
Restauracya, 1639 Division ul. 

POTRZEBA jednego pana na mie- 

szkanie. 1460 Huron ul., front, 2gie 

piętro. 

POTRZEBA pa>nów na : ieszkanie. 

1530 N. Paulina ul., 3cie piętro, z 

tyłu. 

UMEBLOWANY pokój do wynajęcia 
$1 tygodniowo. 68S Milwaukee avo., 
oCie piętro. 16 

DO wynajęcia 6 pokojowe mieszka- 

nia, lBze piętro, w dobrym porząd- 
ku. $1?. Rekomendacye. 22.'9 
Grand ave. 16 

POTRZEBA męiczyzn na mieszka- 

nie. 1309 Huron ul·. 3cie piętro, w 
tyle. , 

15 

DO wynajęcia najle zy polski blok 
ua północno-zachodniej stronie. —- 

1019 Milwaukee ave: 2 por ieszka- 
nia, piecowe ogrzewanie, 2 piętro; 
jeden frontowy 7 pokoi odpowiedni 
na bysnes, drugi mniejszy odpowied- 
ni dla dwóch, z kąpielą. Cena bardzo 
przystępna, 18 

POTRZEBA 2cb mężczyzn lub panien 
na mieezkanie. 92S Will ul., 3gie 
piętro, blisko Milwaukee ave. 

PRACA. 
CZY potrzebujecie ehłon<*n ' 14 

17 lat <Jo poartek, do f. liryki, nr wóa 
lab m farmę, te'-efonujcie Fr»nkHn 
8015 — Local 70· a pi*~ leszvrtskl 

przy ile wam odpowiednie chłopca. 
Adros: 1007 Oewty Bldg., Chicago, 
IU. XXX 

BIURA PRAGY. 
H KREUTZER 

• Najwl^kue Biuro Pracy 

POTRZEBA wiele dziewcząt do rettanraoyi 
klubów z niedziela lab bez. także Kucharek 1—2 

dziewciąt do pantry, «team table, do zbierania 
•tatków ze stołów także do hotelów, fabryk. 

Kpalni, kobiet 
na Krótkie (rodziny. Qw*raatu· 

imy dostarczyć wam dobrą i stuła pracę. Tak· 
te meżoiTZO do restauraoyl. do pomocy w 

kuchni iporterów. Z/łoin? się do: 
929 Milwaukee Ave., 3-le piętro 

Majwląksz· I HsJUrsze Blirt Pncj 
Pot rat ba dziewcząt do raftaeranoyi, ayoia 

Maików. |>#7 tygodmoro. s nlad*ie'ą lub bez. 
Kobiat do klub*«. kucharek, dziewout do da· 
nowej roboty. I hotalw > wyjazd t do fabrjk. 
Dobra i stał* praoa dla nowoprzybyłych, nlepo· 
trzeba czekaó tyko zaraz ue do pracy. D^Ja- 
ma aajiacsiQ praoę, jesteśmy 13 tat w totemie. 

975 Milwaukee Ave. 

P0TR2JEBA 25 dziewcząt do fabryki 
tabaki, $6.50 do $8 tygodnlowo.25 do 
papierowych pudełek. 16 do $8. — 

80 przy mięsie $7 do $9. Zgłoaló elę 

fotow« do pracy. 1820 S. Ashland 

ave., blisko 18tfr pi. Biuro Pracy. 16 

P0TH2&BA na farmy, — 

stalą praca. 763 Milwaukee ave. 

' 

FKMC/V 
POTRZEBĄ paaioeW do ikladu bta- 
watnego. Tafc* utnie sayó ma pier· 
wgzeńatwo. Zfłoiió się do ado. Ds. 

Chlcagoekiego, 1$ 

Potrzebą dtowweyay do domowej 
roboty. 2319 TUoma§ ul, u. Was- 
seratrom. 14 

POTRZEBA kieizoniarek przy ko- 

stuiflerskicb spodniach. 1532 Ełk 

Qrove »ve., ostatnie piętro. 16 

P0TR2KBA do tabaki obdzierania — 
takie „«elocter»" ua liawana tabace. 
114 W. Madison vi. . XXX 

PRZEJAZD darmo robotnikom * do- 
bra garderoba (baggago) do nowej 
kolej w lesie (tirobcr woodp). Zgło- 
sić się 615 W. MadlBom ul. 15 

POTRZEBA wykońcaarek pr«y dam- 
skich tiukniaclj· Zgłosić się zaraz. ~ 
>142 W. 12ta ul- 19 

POTRZEBA do obdier^" 
nia tabaki i „rollers'·. s6 Cottage 
Qrov ave. Usburne and Co. 15 

POTRZEBA kobiety lnb dziewczyny 
do ogólnej domowej roboty. Niema 

gotowania. 1518 S. Tnmcr avo. Tele- 
fon Lawndale gJlM· 15 

POTRgEBA maepyniarek. ;ł057 Ber- 

lin ul. 14 

POTRZEBA wra? dobrego balwioraa 
na atale. 1759 W, l$ta ul, róg Wood. 

14 

POTRZEBA Całego balwierza na 

soboty i niedziele jub sprzedam ta- 

nio, dobre miejsce. 1826 w. 17ta ul. 
14 

POTRZEBA dziewczyn:' iUb uiewla- 
sty do domowej roboty, .1503 W. E* 
rie ul. Zgłosić się o 6tej wieczorem. 

POTRZEBA starszej kobjety do ba- 
wienia dziecka. tygodniowo. — 

1825 Haddon ave. 14 

POTRZEBA dziewcząt do obszywa-- 
nia futra, przy damskich płnHzczach i 

kostyumach. Zgłosić się do Reskie 
and Kirschbaum Co., 302 8. Market 

ul. 1!) 

POTRZEBA wykońozarek, szewka— 

rek i i:ieszeniarek ..joinere" przy ko 

etumerskłch spodniach. 1435 . Ash- 
land ave. unijny szap, 2gio piętro. 

14 

POTRZEBA ucznia do uauki praso- 
wania. 1433 Tell pl. 14 

POTRZEBA kleszeularek lu^ kiewo* 
ni&rzy, ezewkąrek 

* ściegarck przy 

spodniach. 833 W. Jacksoo boul. 14 

POTRZEBA fastryfarzy i taatryga- 
rek kantów ^rzy damskich surdu- 
tach. 1656 N. Robey ul. 14 

POTRZEBA „trimm..^" przy ład- 

nych kostumerekich 6\ .dulach. Zgło 

sic się zaraz. S. E. Perlbcng aud ( o. 

161 W. IUrrl60u ... 15 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty. 2054 Webster avo. 20 

——»^ "" "I 

POTRZEBA dziewczyny lub kobiety 
na farmę do domowej roboty. W. 

Kozłowski, P. O. Abrams, Wis. 15 

KRAWCA potrzeba $2 dziennie. — 

2625 Division ul. Skład. 

POTRZEBA krawca, który umie re- 

perować i prasować. Stała praca. — 

Dobrazapłata. Zgłosić się zaraz. - 

3168 Broadway 
' 

15 

POTRZEBA prasowników na czysto 
przy paltach. Stała praca. C. B. S':.- 
ne Co., 222 W. Monroe ul. 

POTRZEBA dziewczyny do lekkiej 
domowej reboty. 651 Milwaukee av. 

POTRZEBA przy dobrych· surdutach, 
krawców, prasowników na ęzyato, 
mężczyzn lub dziewcząt do fastrygo- 
wania kantów, płótna i podszewki, 
do szycia tasiemki, kołnierzy robie- 

nia. 307 W. Van Buren ul., Stern, 

Meyer Co. 20 

POTRZEBA okrawacza (trim:aer); 
także do robie-nia ręcznych dziurek. 
3324 W. Diversey ave. 

POTRZEBA starsza kobietę albo 

dziewczynę do dzieci. 2512 Sacra- 

mento ave. 16 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty. 1054 N· Marshiield avo. 

POTRZEBA balwierza na sobotę 1 

niedzielę. 1544 Lickson ul. 

POTRZEBA dziewcząt do domowych 
robót płaca od ?S do $8 tygodniowo. 
Neiburgers Biuro Pracy. 1118 N. 

Robey ul. - 15 

POTRZEBA starszej ko Diety o ic*- 

klej domowej roboty. 2140 N. Oakley 
ave. 16 

POTRZEBA dziewczyny 15 do 16to 

letniej do lekkiej domowej roboty; 
godziny od 7mej rano do 6tej wie- 

czorem. $3 tygodniowo. Niedziele 

wolne. Max Misaner 2651 Evergreea 
ave. 

POTRZEBA dziewczyny albo kobiety 
do domowej roboty. 1510 Tell pi- 15 

POTRZEBA balwierza na sobotę i nie 

dzielę. 1414 Chicago avo. 15 

POTRZEBA pierwszorzędnych panion 
do gzycia 1 draperowania sukien u 

krawcowej, stała ~raca i dobra za- 

płata. 2415 N. Kedzie boul., blisko 
Fullerton. 18 

POTRZEBA do rękawów i kieszenia- 
rzy i ściegowania kantów. Union 

Shop, 1540 N· Ashland ave. 

POTRZEBA kucharzy na noc, stała 

praca, dobra zapłata. 1608 . Chi· 

cago ave. . 

x 

POTRZEBA dziewczyny do obsługi 

gości w reetauracyi, mówiącej po 

polsku i litewsku. 1639 W. Division 

ul. 

POTRZEBA kucharza. 1068 Milwau 

kee ave. 14 

KOBIETY do domowej roboty po- 

trzeba, damy dobry dom. «229 Arrni- 

tagę ave. Mrs. Newman. 14 

POTRZEBA męiczyzn „patchers" i 

„oilere" ha fouografowycfa gabine- 
tach (pbonograpb cabinets). Stała 

praca. Dobra zapłata. 623 S. Wa— 

bash are., 3 te piętro. Zgło>ić się po- 
i.v 9tł « lWg rano. 14 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty, niema prania. 1300 N. West- 
ern ave., róg Potomac, 2gie piętro. 

14 

i PRACA 
$88 wefenłe wybór c 4w6cU dobrych 

eksprwowyoh lub .dellvery4 koni.— 

3255 W. Chicago ąvoM u gOry. 14 

POTRZEBA kobiet do roboty w ezma 

aiarnj do obcinania azmat. Zgioeió się 
earaz. Chicago Sanitary Ras Co., — 
3139 a. Łoorolg ul. 16 

POTRZEBA wykońcsarek, takiie do 
aijcia ręcznio przy damekich ubra-' 

ułacb, 533 8. Market ul., blteko Van 
Uureo. Abrąhamson and Co. 14 

I i —— 

I POTRZEBA 10 •'oewiadcjonycb rO'- 

botników do roboty na podwórau «ta* 
rego $elaztwa, Central iron and >*e. 
tal Co.. 3f>50 8. Rockwell ul. Ig 

POTmB! do szycia siewków pr?y 
koBtumerPki^b spodniach, 6ic w. 

Kim u*·, blok ną południ© od Divi- 

sion, blisko La rr h bec. 

POTRZEBA extra krawców na aobo- 
ty i niedziele. Płacimy na godzinę.— 
KJee Brop. «ud Co., MMwaqke ave. i 

Division. 

POTRZEBA krawca buszclmana, — 

myel być dobry prasownik. 3523 8. 

Ashland u 

POTRZEBA wykońęzarek przy suk- 
niach, także krawca. $147 Talman av 
bliHko Milwaukee ave. 

POTRZEBA balwierza. 1518 W. 47 

Ul. '·.... ,\J 
POTRZEBĄ doświadczonych do fa-- 
st rygo wanta przy damskich plasz- 
czach. · 16g y. Robey ul. ltf 

POTRZEBA robotnika w piekarni.— 
54'J W, Division ul. 16 

POTRjZEBA „rubbora" i .,poiUher»M 
przy meblach, Zgloaió się 1500 N. 
Koetner ave. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 1987 Fowler ul tyl. 

POTRZEBA wykończarek w domu, 
lub w ezapie, przy surdutach. 164 8 

Haddon ave. róg Paulina, ostatnio 

piętro. Unijny Szap. 

POTRZEBA doświadczoną. 6przeda— 
waczkę do składu płaszczy na wto- 

rek, jczwarteł i sobotę popołudniu, 
dobra zapłata. Peoples Cloak and 
Suit Co., 125 Milwaukee av. 14 

POTRZEBA fastrygarck i wykoócza- 
rnk przy damskiej robocie. 14 34 W. 

Ohio ul., 2gie piętro. 16 

POTRZEBA krawca. Zgłosić się go- 
towy do pracy natychmiast. 8tgła 

praca dla odpowiedniego. 8649 South 
port ave. 14 

POTRZEBA dziewczyny do domowoj 

roboty. 141(5 Dlckeon ul. 15 

POTRZEBA krawca do po mocy co u- 
mie prasować. 1330 . Ashlaud ave. 

POTRZEBA dziewczyuy do domowej 

roboty. 1517 N, Paulina ul. 15 

POTRZEBA starszej kobiety lub 

dziewczyny do pilnowania dzieci. —- 
1313 Bauwans ul·, front. 

POTRZEBA praeownlka szewków, do 
faatrygowauia na kenwesjo 1 do ro- 
bieuia kieszeni, także dzlowczyny uu 
padding maszynie. 610 Bickerdlke 
ul., lsze piętro, róg Ohio. Unijny 
szap. 15 

POTRZEBA 30 wykoócżarek l fastry 

garck. 1540 N. Aehlan.d ave., 3c'.e 

piętro. 
" 14 

POTRZEBA kieszeniarek przy kos. i- 

merskich spodniach. 11* Milton »v. 
ostatnio piętro. 15 

POTRZEBA dziewczyny do ogólnej 
domowej roboty. 407 E. 113ta ul. 

- 

West Pullman, 111. Telefon West Puli 

man 942. 15 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- 

sowania; po nauce dobry zarobek. 
— 

2153 Milwaukee avo. 19 

Agentów potrzebu do sprzedawania 
domowych lekarstw. Zgłosić się od 

9 do 10 rano. Dr. S. A. Richmond 

Co., 3247 8. Morgan ul. 15 

POTRZEBA „backer" do ryglowania 
kieszeni i kieszeniarek przy kamizel- 

kach. 1621 N. Richmond ul. 14 

Kupno i Sprzedaż. 
SALONY OTWARTE W KAŻDA 
NIEDZIELĘ W HAWTHORNE ! 
Frzyjdicie zobaczyć nowy dwu piętrowy mu- 

rowany budynek, pod nr. 5234 W. Waza ulJee, 
w Ilawthorne. Owa fiaty, góra, duże porcze, 
kąpiele, elektryka, car. i wszystko dębowe wy- 

kończenie. L-ota 30 stóp szeroka, remontowy 
chodnik, woda. icieki i drzewa. ITliea teruz jest. 

asfaltowana. Cena tylko 1.630. "Warunki: tylko 

$600 (totówki i reszta na małe miesięczno splaiy. 
Nie omieszkajcie skorzystać z toj sposobności. 
Żirłośeio się do salonu 

Stanisława Marek 
53-cIh Ave» i 81-sza ul. 

lub do ofisu FRANK J. PETRU 

1443 W. 18-ta ul. 
Telefon Caual 806. 

pokojowe nowo murowane ..cottages" 
wielka 

(róra i basement, konkretowy fundament, 

fei". $2600 
Gotówki 2U). reszta tak tmmo Jak rent. Wicie 

innych ..Łłarffaios" w lotach l altracb. 

Otwarte w Niedzielę 

E. J. WAGNER Sc CO 

i-07 >T. Cicero Ave. 
blisko Bcimont Ave 

NA SPRZEDAŻ grosernia. 3808 Bel- 

rnont ave. 
13 

KUCHENNY piec na sprzedaż. J227 
Mautene ct., lsze piętro, od tylu. 

14 

GROSERNIA dobra na sprzedaż za 

gotówkę. Adres w -dm. Dziennika 

Chicagoskiego. 16 

NA SPRZEDAŻ dwa łóżka, jedno 
składane i sprężyna, tanio. 1514 Dick 
son ul., w tyle. 14 

NA SPRZEDAŻ dużego rozmiaru 

piec do ogrzewania, 3 sztukowy par- 
lorowy garnitur, jeden rozciągany 
stół. 5519 S. Paulina ul. 14 

STARE skrzypce na sprzedaż. 1316 

Erie ul. 15 

UWAGA. 
Na sprzedaż lub zamianę ua dom — 

skład cygar, papierosów i tytoniu o- 

raz fabryka papierosów i skład mate- 

ryałów piśmiennych. Adros w udm. 
Dziennika Cblcagoskiogo. 14 

BAL/WIERNIA na sprzedaż taoio 
818 N. Raclno ave., pomiędzy Chi- 

cago a Milwaukee aves. 14 

BARGAIN! 
Bardzo ładny dom drewpiąoy *>* dwa 
piętra z wysokim bazeneotCM ł górą. 
Dwa mieszkania po pięć pokoi a ką- 
bielgmi, wysokie I widne, gaz w domu. 
lkdyaeli w bardzo dobrym eUQic. du* 
ża lota, na Paulina ul., blisko North 
Ave. Sprzedam taojo- Nie duiej go 
tówki potrwba. Takie «amlenl· aa wtt 
kszy budynek na Maryanowie lub Sta- 
uieławowie. 

1545 W. North Ave. 

3 Dobre Farmy 
Na Sprzedaż Lub Zamianę. 
ltfO akrów #0 rai) od Chicago, 4 konie 
10 sztuk bydła, SU Kw|q, 400 kur, gesi I 

indvki. Wielki sbiór. 
lłiO akrów 200 mil od Chicągo, 2 ko- 
nie, 16 sztuk bydła, 5 ńw|q, wszystkie 
njawypy. Dobry ęblór. 
80 akrów 00 mil od Chicago, koni*, 
0 eztuk bydła, 16 śnlij, 200 kur, gesł, łąq 
ny tsad owocowy. Wnzyeikl maszyny. 
Dobry zbiór. 

JILOWSKY & Co 
1.117 BACH. l»taUUCA 

Buk· Aihland Ar·., Ckkifs, IR. 

Pieniądze do Wypp/yeaeiit* 
Ja robię pożyczki oa drutrt morjreca na realnoiW. 
Możecie otr/.ymać Ja.<ąbaiłś eumę ud $100 do 
110.000:00 i odptaouć podłutr wuszyoli dofodnośei. 
\u*<h pożyczał zrohiuqe w 21 tfotJzioaoU. na* 
•zo ruty najniższo w Chicago. 

Jullue Li. Marks 
79 W. Mcnroe ul. róg Clark. Pokój 603, 

Telelbn liumlolpli 4iU>0. 

Zmueiony jestem 
sprzedać 

moje tUczn* nowe raeblo c 4 pokojowego apar- 
tamentu. bardzo tanie: Także sprzedam *150 
narlorowy tmrniiur za ł}S i iliezny fortopiun u- 
ey wony i tygodnie. . ««raz. 

NOR DIN, 
122 S. K«d»i· Av. li 

NA SPRZEDAŻ 3 budynki nowoczes- 

no, po ti mieszkań, północno-za- 
chodni narożnik Falrfleld i Cortlaod. 

Zgłoaić sie do właściciela Ole Olson, 

3058 Logan boul. Telcfou Belmon* | 
3801. XXX 

PO sprzedunia bucaernia z groseruig, 
w dobreuo wyrobionem miejscu, — 

1769 Armitago ave. 14 

NA SPRZEDAŻ ,,Berlin Limoufine" 
takie 9 pasażerowy „touring car".— 

1437 Augusta ul., z tyłu. 18 

NIEWIASTA musi upriodać $110 

parlorowy garnitur $37 —· $40 dy- 
wany $18. — $76 kredens, $25 Da- 

venport, mosiężr~ łóżka, kauapa,—. 
buffet, stół do jadalni, stół do czy- 
telni, fortepian jak nowy 1 Player 
fortepian. 1214 Robey ul.. blisko 

Division. 14 

Bargain Humboldt Park narożuik, 2 
składy i 10 flats. $16,000 — rentu 
$100 miesięcznie, mało gotówki resz 

ta łatwe spłat. . Zgłosić się 3203 W. 

North ave. . . . 
19 

Muszę sprzedać zaraz meble z Sclu 

pokoi I dywany, jak nowe. Sprze- 
dam osobno $150 parlorowy garni- 
tur. $55. — 9<J3 .Western ave. — 

róg Iowa ul.» 2fiłe piętro. 
9-12-13-14-15-16 

SKŁAD używanych rzeczy. Na sprze- 
daż piece, moble, dywany, maszyny i 

iune rzeczy, można do:tać tanio. 
1012 N. Ashland ave., błlskt Augu- 

sta. 15 

NA SPRZEDAŻ dobrze opłacający się 
skład cukierków. 1641 N. Paulina ul 

11-14-16 

Teras iJest Czas 

Postarać eie o farmę w nowej polskiej 
kolonii osiedlająca się w Arkansas. Ceuy 

prędko pójdą w gór$. Przyjdźcie albo 

piszcie. 
Maryau Jiowacki, manager Land 

Department. 

FIDELITY STATE BANK 

2975 Milwaukee Ave. 

NA SPRZEDAŻ nowy trzy piętrowy 
murowany dom. 2956 N. Avers ave. 

11-14-18-20 

MLECZARNIA na sprzedaż. 14 kau 

mleka dziennie. 1206 Chicago ave. 

BALWIERNIA na sprzedaż lub do 

wynajęcia. 2007 S. Robey ul. 15 

Kealnosc na Ucytacyi. 
Sprzedaż licytacyjna w uiedzielę 17 

października o 2giej popołudniu na 

miejscu pnr. 463# 8. Hardkng ave. 

Nowy drewniany ,,bungalow" pokoi 
i kąpiel, lota 30X126, stajnia i płot, 
także 2% akra można podzielić na 

loty. 4 loty 30X125, wssyvtkie lub 
jedna, 10 minut piechoty od Crane 

Co. fabryk. Po taformacye zawołać 
Garfield 3228.' 10 

NA SPRZEDAŻ groeernia i skład de- 

likatesów dobrze wyrobiony interes, 
świetna sposobność dla Polaka, mu- 

szę sprzedać z powodu dobrych przy- 
czyn. 3800 N. Christiana ave. 

PIEKARNIA w posto-uiemiecklej o- 
kolicy, na sprzedaż, także koń i wóz. 
3075 Lock ul., blisko 31szej ul. 15 

SPRZEDAM lub zamienię grosernię i 
buczernię. 845 Milwaukee ave. 

NA SPRZEDAŻ statki domowe bar- 
dzo tanio. 1440 N. Ashland avc. 

NA SPRZEDAŻ dom i mleczarnia w 
bardzo dobrej polskiej okolicy. — 

Sprzedam za $2800. Zgłosić się do 

Banku Braci Kowalewskich, róg 51 
I Tiiroop ul. 

AL WIERNI A 3 krzesłowa sprze- 
dam tanio. 2044 N. Wood ul. 15 

NA SPRZEDAŻ 5 pokojowy dom, — 
wnet ukończony, lota 60X148 — 

$1500, blisko transportacyi. Agent: 
C. aud N. W. Staion, Jefferson ̂ Park. 

16 

GROSERNIA na sprzedaż. 958 N. 

Hoyne »·, róg Augusta ul. 16 

SKLAP cukierków 1 drobiazgów na 
sprzedaż. 1725 Aujueta ul. 

Potrzebujesz Pieniędzy? 
My cl |e dostarczymy. 

Potrffbu'··* pienlndey do płtc«ni» pro. 
' b* mer··* lub p^dttk6«, potne, 
bujesc gotowie? do wypłacenia kontraktu 
epr/edaty luo kupo», to zfloe ·1 do dm. 
My da m v ci poiycajfcą et Ul«· «plat;, li· 
M^c 6ł proc tut. 

B. STEIN & COMPANY 
Mor(«i«· PanUlerzy 

f«M) m 36 S. STATE UL. rfc Mt.ro· 

Pieniądze na Poiyoseki 
robiey fi« 0Qttcr.kf·, na Ornai Mor* ·« » 
W»Mi re»lqoé«n» jŁkaJtgi wlekli #w» ·» 

mtkW vui· Mr ncz>«jr « pro*nt l wjrV» 
éeole iptocte w tniwyeo tuiMlornyrh rs'.oh. 

JM·!! WotrjeHuJftde pteoi^dz? · budow.luh 
Q«V)«p»xfpie WMCToh proptrt^w, do W**e*- 
nit podatku lub procentu a· wąpzyob preptr» 
(Mb. albo jeżeli cbceele apłtcać ewj plorrair 
morgę rr. Jeiel| kupujecie lut r%mleQi»cle *wv 

, le propert* s pmebqfoio »e»ĄwUt do tu» 
tnalfoU wMTiete koatrakte. i£*ofcie «l do n*· 

LOUIS 8TKRC A COMPANY 
Mortgage Bitiikler^y 

Prywatne Pieniądze 
do wypożyczania w sumach od 

*ftOO do H20.0U0 
q» Pierwszo i Drugi· ·« * Chi 
eagoskie ulepszone properta po najnli· 
«zych ratach i najlepszych warunkach. 

Julius Moll & Son 
Mortg«|e Banker· 

1310 Milwaukee Ave. 
róg paulina ul. 

PARMY! KTO chce kupić dobru far- 
mę na dogodnych warunkach, niech 
cayta Polskiego Farmera. Jest to 

nowa gaseta dla tyot, c cbcs, joi l».i·· 
na farmy, risz zaraz. Okazowy nu- 

mer darmo. Adres: POMSH F.\li« 

mkr, ima pallina i i·.. 
CIUCAOO, 1LL. jjl 

SPRZEDAŻ rojowa grosemia ua 
Brldgeporęle. Adres w adui. Dzien- 

nika ChicaBOtfkiego. 14 

Piękny młody ko nu sprzedaż, do 

bryczki albo do powozu. 14 13 w. 

Augugta ul. 15 

SALON ua sprzeda*, lU-encya i salon 

|1200, w fabryezuej okolicy. H18 . 
Western ave. IG 

SPRZEDAM za bezcen ponieważ ku- 
puję ciężarowe automobile, 4 młodo 

konie, $50 — 100 wagi 900 — 1400 
ekspresowe wozy uprzęży, tanio. 2022 
N, Callfornia ave. 16 

5 paaażerowy automobil na wymianę 
za jotę albo za gotówkę bardio pray- 
stpn». dobre gumy, maezyHerya lej 

klasy. Znoszenia Telefon Lawndaie 
6675. 13-14-15 

ain! 
Nu sprzedaż lub zamiany dwu Udue 

domy murowaoe na dwuch lotach na 

Jadwifowio uie daleko kotcioła. Czte- 

ry mieszkaniu po eatcrv pukoje 1 czir- 

rr po dwa. Rent miesięczny przej/ło 
$70.00. Oai i ustępy w»?wnrtr*. Ceuu 

nleawykle niska. Kilka set dolarów wy. 

bteroay. 

1545 W. North Ave. 
WYPOŻYCZAM pieniądze na pierwszy 

i drugi morgecz po $6 procent. 
Kupuję orgecze, kontrakty 

i noty. 

Teofil Stan 
1026 Milwaukee Avenue, 

błHko Noble ulicy. 

NA SPRZEDA* plecowe ogrzewanie, 
$18.000; rent $ 1S50, róg; składy l 

pomieszkania. 631 N. Racine av». 
— 

Mali wpłaty. Ricbter ard Co., 048 N. 
Racine. Monroe 4306. XD 

STATKI domowe sprzedam tanio z 

powodu wyjazdu; z rentom. 1833 

Walton ul., 3cle piętro, front. 16 

NA SPRZEDAŻ kuchenny piec Jak 
nowy. 2228 Walton ul., 2gio piętro. 

15 

NA SPRZEDAŻ 2 konio i wóz. gro- 

sernla i buesernia, z powodu niepo- 
rozumienia 2ch wspólników, takżo 

wszystkie przyrządy, niema ksiyżck, 

targu dziennie fSS do ?t>0. — 3535 

Belmont ave., muszę sprzedać w 

ty mtygod'uiu. Tanio. 15 

PIEKARNIA na sprzedaż wraz z 

propertaml (store trade). Po adres 

zgłosić eię do adm. Dziennika Chi- 

cagoskiego. 20 

DUM ua -Bprzeaaz 4 pięuuwy, o yu 

pięć, jeden po cztery. $5700. Gotów- 
ką $15^0. — 2646 Western avc., — 

blisko Eltiton. Rcutu |6J|4 rocznie. 
16-16-12-83 

DEŁIKATESEN i skład cukierków, 
z douicm lub bez, piękno urządzenia, 
jeden w tej okolicy. 3400 N. Lawii- 

dało ave., Avondale. 1 

JESTEM zmuszony sprzedać etoly, 
krzesła, zegarki, kanapę, piec za wa- 
szą cenę. 716 Nortb ave. Pokój 6. 

15 

NA SPUŹEDAż tanio kompletne u- 

meblowanic z 4 pokoi, muszę sprze- 
dać, zaraz. Zgłosić się wieczorem.— 
2332 W. Hurou ul., blieko Western, 
3cie piętro. 19 

NA. SPR0EDAŻ grosernia i buczer- 
nla. 2558 Iowa ul., w dobrej polsko- 
niemieckiej okolicy. 16 

SALON na sprzedaż na Jadwigowie, 
stare, wyrobione miejsce, przeszło 20 
lat, muszę sprzedać z powodu wyjaz- 
du na farmy. 2025 Robey ul. 15 

JADWIGOWO, dom murowany na 

sprzedaż, 3 mieszkania, gaz, ustępy 
i kąpiel. Cena $4000. $1500 wpłaty. 
2520 Shakespeare ave. 

PIEC kuchenny w dobrym ettnle do 

sprzedania. 1542 Keeuon ul., 2gie 

piętro. , 
15 

DOBRA groserola na sprzedaż z po- 
wodu wyjazdu na farmy, sprzedam ta 
nio. 1503 Huron. 1^ 
PIEKARNIA pa sprzedaż w poltkij 
okolicy . Zgłosić ję 923 Lincoln ul. 


