
Krewnym i znajomym donosimy tę smutną wiadomość, iż naj- 
ukochańsza matka nasza 

ś. p. Karolina Pękalska 
po długiej i ciężkiej chorobie, zasnęła w Panu, opatrzona 

św. Sakra- 

mentami, dnia 19go Listopada 1915 roku, o godzinie 6:30 wieczorem, 
w podesziem wieku. 

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, dnia 22go listopada, o go- 
dzinie lOtej rano, z domu żałoby pnr. 3008 Allen Ave-, do kościoła św. 
Jacka, a stamtąd na cmentarz św. Wojciecha. 

W żalu pogrążemi: 
Marya Górecka; Anna Kutza i Apoloni» .Taszcz, córki; 

Ignacy Górecki, Władysław Kutza i Franciszek Jaszcz, zię- 
ciowie; Walenty Koznp, brat; Wnuki i wnuczki. 

Pogrzeb Automobilami. 

Z bólem serca donosimy tę smutną, wiadomość iż najuko- 

chańsza zona moja i matka nasza 

Ś. P. 

Paulina Jagielska, 
z domu Klajbor 

po krótkiej lecz ciężkiej chorobie pożegnała się z tym światem, 

opatrzona św. Sakramentami, dnia 19go listopada, 1915 roku, 

o godzinie 4tej rano, w kwiecie wieku. 

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, dnia 22go listopada 
0 godzinie 9tej rano, z domu żałoby pur. 1732 N. Lincoln ul., 

do kościoła Najśw. Maryi Panny Anielskiej, a stamtąd na 

cmentarz św. Wojciecha. 

Na ten smutny obrządek zapraszamy wszystkich krewnych 

1 znajomych, w ciężkim żalu pogrążeni: 

Ignacy Jagielski, mąż; Kazimierz, Stanisław, Edward, 
Je- 

rzy, Henryk, synowie; Helena, córka; Ignacy Klajbor, ojciec; 

Dorota, matka; wraz z całą rodziną. 
Pogrzeb Automobilami. 

Wszystkim krewnym 1 znajo- 

mym donosimy tę smutną wia- 

domość ii najukochańsza żona 

moja 
Ś. P. 

Joanna Zielińska 

Niewiasta®Różańca św. 3ej Róży 
3go Drzewa, członkini Tow. 

Serca Jezusowego, 3go Zakonu 

Przenajśw. Oblicza, po krótkiej 

lecz ciężkiej chorobie, pożegnała 
si« z tym światem, opatrzona 

św. Sakramentami dnia 19go li- 

stopada. 1915 rokn o godzinie 
5:30 wieczorem, przeżywszy lat 
56. 

Pogrzeb odbędzie się we wto- 

rek, dnia 23go listopada, o ro- 
dzinie lOtej rano. ł domu żało- 

by pnr. 1355 Bradley ul., do ko- 

ścioła górnego św. Stanisława 

Kostki, a stamtąd na cmentarz 

św. Wojciecha. 
Na ten smutuy obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 

i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Jan Zielińs&i, mąż. 

Wszystkim krewnym f znajo- 
mym donosimy tę smutną, wia- 

domość iż najukochańsza iona 

moja i matka nasza 
Ś. P. 

Antonina Śliwińska 
po krótkiej lecz ciężkiej choro- 

bie, pożegnana się z tym świa- 

tem, opatrzona św. Sakramenta 

mi, dnia 19go listopada, 1915 

roku, o godzinie 11:30 wieczo- 

rem, przeżywszy lat 27. 

Pogrzeb odbędzie się w nie- 

dzielę, dnia 2 Igo listopada, o 

godzinie 9tej rano, z domu żało- 

by pnr. 1626 Superior ul., do 

I kościoła św. Jana Kantego, a 

stamtąd na cmentarz św. Wójcie 

cha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 

| znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Antoni Śłiwiń$4ti, mąż; Józe- 

fa. Henryk, dzieci; wraz z całą 
rodziną. 

t 
Donosimy Krewnym i znajo- 

mym i w niedzielę dnia 2 Igo li- 

stopada, w oierwszą, rocznicę 

śmierci ś. p. Wacława W tezowa 

tego odprawi się nabożeństwo 

żałobne o godzinie 8mej w ko- 

ściele św. Wacława, w Avon— 

dale, na które to Mszą św. ser- 

decznie zapraszamy. 
Rodzina. 

Oc do lowla aportowych, DZ1BN 
ŃIK CHICAOOSKI góruje nad pla- 
mami po lakierni i w ogóle wazya^kia 
mi pasatami oie-ajigielakiemL / 

ZE STANISŁAWOWA. 
— Tow. Pol. Rz. Kat. Starców 

o. M. B. Częst. wystąpi łn corpor 
na bazar w sobotę wieczorem, 20g 
listopada; każdy członek powinie 
być obecny. — A. Winiecki, prezes 
P. Łuka, sekr. pro t., 1515 . AsŁ 

land ave. 

— Macierz Polska oddział nr. 26t 

wystąpi na bazar w niedzielę, dni 

22go listopada, o godzinie 7me 

wieczorem. Wszystkie «flonkini 

mają się stawić do hali nr. 3. Posii 

dzenie Oddziału odbędzie się w pc 

niedziałek, dnia 22go listopada, 

godzinie 7:30 wieczorem, w hali ni 
3. Obecność wszystkich pożądali 
— J. Henke, prez.; J. Piotrowski 

sekr. prot., 1352 Holt uL 

Towarzyswo „Boże Zbaw Polskę" - 

odbędzie miesięczne posiedzenie 1 

niedzielę, dnia 2 Igo listopada, o gc 
dżinie 1:30 popołudniu w sali l· 

Pułaskiego, 4831-33 S. Throop ul. 
powodu, że są. bardzo ważne spraw 
do załatwienia, obecność wszystkie 
członków konieczna. — W. Filipia 
sekr., 4829 S. Elizabeth ul. 
— Dwór Matki Boskiej Dobrej R 

dy nr. 91 Z. . K. L. wystąpi na ba 
zar w niedzielę, dnia 21go lisopad 
o godzinie 6tej wieczorem. Każd 

siostra jest proszona stawić się d 
hali nr. 6, 6kąd wyruszymy in coi 

pore. — Marya M. Neuman, Nadles 

Stan. "łupikowska, sekr. prot., 130 

Holt ul. 
— Tow. św. Michała Arch. nr. 13: 

S. P. w A. wystąpi na bazar w so 

botę, dnia 20igo listopada, o igodzinl 
7:30 wieczorem; każdy członek m< 

by ćobecny, w hali zwykłych posie 
dzeń, skąd wyruszymy in corpore d< 

wielkiej hali. — Michał Wiechowski 

prezes; Ant. Kunowskl, sekr. prot. 
1925 Girard ul. 

Z M ARY ANO W A. 

— Tow. św. Grzegorza nr. 348m; 

Zjed. odbędzie nadzwyczajne posie 
dzenie. w niedzielę, dnia 21go listo 

pada, o godzinie 2giej popołudnii 
w hali zwykłych posiedzeń. Każd: 
członek powinien być obecny, bo jes 
ważna -prawa do załatwienia. 

Mieczysław Klarkowski, prezes; J 

Błaszkiewicz, sekr. prot., 1811 Her 

vey ul. 

Z KANTOWA. 
— Tow. śś. Ap. Piotra i Pawła ni 

469 Zjed. wystąpi na bazar, Tow 

Dobroczynności, w niedzielę dnia 2 

listopada, o godzinie 7:30 wieczo- 

rem. Prezes zaprasza ażeby się czło 

kowie jak najliczniej zebrali, ci kt( 

rzy eię nie stawią, podpadają karz 

I którą ogół nałożył. — Fran. Zima 

prezes; Tomasz Podraża, sekr. pro 
Z JADWIGOWA. 

Tow. Polek św. Jadwigi ma p< 

siedzenie miesięczne w niedzielę, di 

2Igo listopada, o godzinie 3ej po 

nieszporach, w hali zwykłych posie- 

dzeń; uprasza się ażeby wszystkie 

członkinie były obecne.— Leokadya 

Czapska, prez.; Władysława Nowicka 

sekr. prot., 3851 ^chool ul, 
Z WEST PULLMAN. 

— Chóry, które dostały zaprosze- 

nia od Chóru B. Dembińskiego z 

Pullman na koncert połączony z kon 

testem, a nie zgłosili się jeszcze — 

proszone s$ o nadesłanie numerów 

do programu do dnia 5go grudnia. 

Jeżeli Chóry nie przyślą w czasie, to 

nie będą w programie i nie będą mo- 

gły brać udziału w konteście. 
— Za 

komitet M. Kamiński. 

Baczność Gniazdo Ordona nr. 18 Z. 

S. P. — Niniejszym rozkazem za- 

wiadamiam druhów iż ćwiczenia 

miesięczne odbędą się w niedzielę d. 

20go b. m. w parku nr. 1 przy W. 

Chicago ave. A zatem wszyscy druho 

j wie mają się stawić punktualnie o 

godzinie 9:20. Czołem! F. Sala, na- 

I czelnik. 

[j Drobne ogłoszenia 

Pieniądze do Kraju 
na święta czas jest wysłać. 
Pieniądze wysłane u mnie do 
chodzą w 20 dniach. 

Gwarancya 

Stanisław Mermel 
Agencya bankowa 

963 Milwaukee Ave., Chicago, III. 

MASTER SYSTEM 

i^Qjuwni uu - 

uczenia. Dajemy najlepsze osobi- 
ste instrukcje, i doświadczenie 

kroju, podczas nauki, w 

-Jfi^^damskiej i męskiej odzieży. 
HHB»Cnn«uilno cenv będa dane 
P^^peujdllie dla krawców ży 

ozacych zmienić swój sy- 
stem. Mustra robione dla krawców 
w mieécie i poza miastem. 

1*1 aster Cutting School 
Pokój 208. - 118 N. La Salle Strt#t 
Naprzeoiw Miejskiej Hali. 

BEZDZIETNA familia przyjmie 
dziecko za swoje w wieku od 8 miesię 
cy do roku i pół. Adres w adm. Dz. 
Chicagoskiego. 17-19-20 

DO wynajęcia, skład 1 7 pokojowe po 
mieszkanie. 2018 Milwaukee ave. — 

odpowiedni na jakikolwiek interes. 

Umiarkowany rent. Zgłosić się 908 
W. 12ta ul. 2Z 

POTRZEBA dziewcząt lub mężczyzn 
na mieszkanie, telefon w domu. 788 
Milwaukee ave., 4te piętro. 20 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie, pokój frontowy. 1024 Milwaukee 

ave., 3cie piętro. 20 

DO wynajęcia 4 pokoje $8; za 6 po- 
koi $12. Teofil Stan, 1026 Milwau- 
kee ave. 20 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1001 Currier ul. 20 

POTRZEBA mężczyzn lub dziewcząt 
na mieszkanie. 1463 Superior ul.,— 
front, lsze piętro. 20 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie u bezdzietnych. 852 Elstoc ave. 
lsze piętro. 20 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. Osobne wejście. 1411 W. Chi- 

cago ave. 2 piętro, front. 

INTELIGENTNA panienka poszu- 
je mieszkania w przyzwoitem domu 
z życiem. Jordan, 2626 Drakę ave. 
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POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie, tanio lub młode małżeństwo. — 
1347 Huron ulica. 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka- 
nie. 1634 Dickson ul. 

DO WYNAJĘCIA pomieszkanie bli- 
sko Deeringa — rent $6 i $7. 2482 
Clybourn ave. M. A. LaBuy. 

DO WYNAJĘCIA pomieszkania, rent 
$6. — 1401 Wabansia ave. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1752 W. Division ul. od tyłu. 

• Wieczorna 
Szkoła Angielska!! 
Najszybszą i gruntowną naukę angiel- 

skiego gwarantujemy. 
Trzy miesiące l. Osobom pozamies- 

cowym wysyłam korespondencyjne prób- 
ne lekcye DAKMO. Wiec jeżeli nie 
chcesz dalej biedy klepać, skorzystaj ze 
spoeobnoeci. Jedyną, odpowiedna, naj- 
stafsza, największa i uznana za najlep- 
szą Narodową Szkołę. 1152 Milwaukee 

Avenue. Otwarta we dnie i wieczorami 
W poniedziałek, środę i piątek do 10-ej 
wieczorem W niedzielę i święta od 10-ej 
d& 12-ej przedpołudniem. 

Jesteś bez pracy? 
Bądi balwierzem, nauczymy 

cię tego fachu w kilku typodniach 
Jedyna nkoła balwierska w ca- 

łym kraju. Jo której przyjmow»- 
ni atudencl wszelkich narodo- 
wości jednakowych warun- 

kach. Iluetrowany katalog wysy- 
łamy darmo na żądanie. Aresowaó 

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

a 

! Ważne Zawiadomienie 
Polski Skład Ziół Leczniczych i Herbat Ziołowych, pod nazwą: 

Z-G-HEKBS, został powiękezon» 1 pr*euiealony pod dt. 113(5 Milwaukee 

Ave. 2-gfie piętro. Posiadamy ogromną ilośt* gatunków ziół, oraz 
okot< 100 

gatunków herb .t, czyli mieszanin ziołowych, wyrabianych dla każdej choro- 

by z Innych ziół, na podstawie recept najsławniejszych europejskich 
lekarzy. 

Leczcie się ziołami, one są koroną wszystkich lekarstw. 
Herbat? 

Z-GHKRBS cieszą się jedoogłc^nem u/n niem Sza». Odbiurców, — gdyż ich 
wartotk! lecznicza jest wprost zadziwiająca. Prosimy o liczne odwiedziny 

oso- 

biste. lub o łaskawe podanie swego adresu, abyśmy mogli wysłać nasz 
wielki 

katalog, opisem prawie wszystkich chorób, oraz potrzebnych 
lekarstw zioło- 

wjch. 
Z poważaniem 

Z-G-HERBS 
1136 Milwaukee Ave. Chicago, 111. 
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Drobne ogłoszenia 

Mamy wiele wzorowo zarządzonych 
farm na wymianę za properta różnej 
wielkości: Farmy po 40 akrów, 80, 
120, 160, 200, 800 1 więcej w do-1 
bryoh okolicach, dobrze zarządzone a 
pięknemi budynkami, całym inwen- 
tarzem, maszynami 1 zbiorami. Gwa- 
rantujemy za eumienną, tranzakcyę; 
zgołazenia do: 

'.L.ffijti&ti. 
2705 South Kolin Ave. 

CHICAGO. 
. 5-6-9-18-20 

MIDWIFE COLLEGE OF ILLINOIS 

Jedyna polska szkoła w połączeniu ze szpitalem. 
Jedyne k<>llegiura w etanie 111 nois które uczy 

akue/eryi. We/yatkie wykłady, dem mutracye 1 
kliniki, odbywają się w*eżpiulu. w kojach ope- 
racyjnych. Kur* akuezervi mieniący. 
Taki· ofiarujemy 3 iuieeiącin. kurs, opiekowa- 

niu w macierz\ństrńe i tygodniowy kure opieko 
wania eią niemowlęciem. 
Pie-xie po polsku lub zgłoście eią po katalog 1 

warunki 

37, 460 . 32nd St. 

Chicago, 111. 

Kasa Oszczędności pod . 

dozorem Brasiaw ski & Co. , 
przyjmuje oszczędności l . 

płaci 3%. WvsyłUa pienię· ! 
dzy po najniższym kursie ! 
dnia. Te h że lokujemy pie- 
,niądze w kasach rztjd©· ; 

. wych w Rosyl z oblicze-. 
nlem procentów nawet od 
sum powyżej tysiąca ru- : 
bli. Sprawy o odszkodowa , 

nie we wypadkach przy 
pracy· Szvfkarty. Moż- 
na jechać do Rosyl i z Ha- 

»yi Des zacnego niebezpieczeństw». 

Kussian - American Bureau, 
Główne Biuro: 160 N. 5tb Ave. 

(W śródmieściu) 
Filia biura: 700 W. 12-taul.. Chicago, 111 
Otwarte do 8 wieczorem i Niedzielę od 9 do 4 

rodziny- 

WYŁĄCZNA POLSKA SZKOLĄ 
BALWIERSTWA 

k«perd vc7% Prarrudy dajemy. Mata zaplata 
podcsaa nauki. Olyety lekki faota. Osobista In· 
llrukoya. Dzienne wlecaoroe kur··. Zapytać «lf 

o pana Witkowskiego. 

Weeden's High CUss Barber Scbool 
1258 W. Madison nL. CHI ( AGO 

DO wynajęcia skład ogrzewany dla 

krawca, skład kapeluszy lub jaki in- 
ny interes. 3139 S. Morgan ul. Brid- 

geport. Yards 1127. 20 

KOBIETA z dwuletniem dzieckiem, 

poszukuje domowej roboty, umie 

szyć, w zamian za dom utrzymanie 
i małe wynagrodzenie. Telefonujcie 
Franklin 30'15. Local 66. Zapytać 
się o Miss Nellie Russell. XXX 

DO wynajęcia śliczne 4 pokojowe po- 
mieszkanie, gaz, elektryka i kąpiel 
w zupełnie nowym domu. 2710 N. 

Central Park ave. 20 

NOWA GAZETA polsk' farmer, dla 

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

większego szczęścia i dostatku Jak na 

farmach. Adres: POLISH .'ARM.ER, 
1263 NORTH PAULINA UL., CHI- 

CAGO, ILL. "€; 81 

DWA „flats" do wynajęcia. — 1917 
Evergreen ave. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1025 N. Paulina ul., 2 piętro. 

POKÓJ do wynajęcia, 3 piętro, — 

front. 1467 Milwaukee ave. 

SZKOLĄ 
Kroju i szycia sukien. Teraz jest dobra 
sposobność wyuczenia się szycia dam- 
skiego. 25c od lekoyi; możecie się wyu- 
czyć w krótkim czasie. Lekcye odDywa· 
ją się dniem i wieczorem. 

M. HL. PIASECKA, 
1025 Milwaukee Avenue. 

Pomiędzy Augusta 1 Noble ul. 

POTRZEBA dwie panienki na miesz- 
kanie. 1014 Ashland ave., na dole, w 
tyle. 

CIEPŁY pokój dla dwóch porząd- 
nych mężczyzn z wiktem. 1350 Au- 

gusta ul., ostatnie piętro. 

POTRZEBA dziewcząt lub małżeńst- 
wo na mieszkanie. 731 Racine ave., 

2gie piętro. 

SKŁAD do wynajęcia, tanio. 2239 

Fullerton ave. 

POTRZEBA panów na mieszkanie. 
1461 Tell pl. 

Pokój do wynajęcia, ume~Iowanv $4 
miesięcznie, kąpiel i osobne wejście. 
3106 Sawyer ave., Avondale. 

POTRZEBA dwie panienki na miesz- 
kanie. 1319 Dickson ul. 

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

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1108 N. Paulina ul., blisko Di- 

vision. 

POTRZEBA 2ch mężczyzn na stan- 

eyę. 15*04 W.'Division ul., 2gie pię- 
tro. 

POTRZEBA panów na mieszkanie. 
1649 W. Erie ul., 2gie piętro, front. 

POTRZEBA mężczyzn, pięlrny pokój 
frontowy, parę ogrzewany. 2039 Le- 
Moyne ul., Wlcker Park. 

POTRZEBA 2ch mężczyzn lub dziew- 
cząt na mieszkanie. 1535 Emma ul., 
tylny dom, 2gie piętro. 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka- 
nie. 1330 Cornell u/. 

POTRZEBA 2ch panów na mieszka- 
nie, lub jednego. 1330 Cornell ul. 

POTRZEBA 2ch panów lub panien 
na mieszkanie. 1146 Milwaukee ave: 
front. 

DWA pokoje z osobnemi wejściami 
do wynajęcia.1757 W. Division ul., 
2gie piętro.. 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka- 
nie. 1220 Paulina ul., blisko Division 

POTRZEBA mężczyzn lub dziewcząt 
na mieszkanie. $2.3u miesięcznie. — 

1458 Emma ul., tył. 2gie piętro. 

DWA dolary za pracę; mam lat 15. 
— 3732 S. Kedzie ave. Frank. 23 

WDOWA potrzebuje dziewcząt na 

mieszkanie. 812 Carpenter ul. 

Drobne ogłoszenia 
n —*4 -· · ' mmmmmmm 

FRONTOWA sypialnia dla dwóch 

panów, u bezdzietnych. 1241 N. 

Paulina ul. 

POTRZEBA dwóch panów na miesz- 
kanie. gaz, elektryka, k&Diel. 1122 
N. Winchester ave., blisko Divsion 

ul., 3 piętro, front. 

POTRZEBA dwie panienki lub jed- 
nego mężczyznę na mieszkanie. 1103 
N. Ashland ave. 3cie piętro, z tyłu. 
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FRONTOWY pokój do wynajęcia, 
dla mężczyzn lub małżeństwo. 918 

Noble ul. 2gie piętro, front. 

SAMOTNA kobieta w średnim wie- 

ku poszukuje miejsca za gospodynię 
samodzielna. Pani Miller, 918 Noble 

ulica, 2gie piętro, front. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1530 W. 17ta ul., 3 piętro, tył. 

POTRZEBA inteligentnych męż- 
czyzn na mieszkanie. Osobne miej- 
sce. 927 N. Winchester ave. blisko 

Augusta ul. 1 piętro. 

Oszczędność węgla. Mój przyrząd zu- 

żywa czwartą część węgla. Hartman 
2308 W. 23cia uL 

POTRZEBA 2ch mężczyzn na miesz- 
kanie. 1471 Erie ul., front, 2gie pię- 
tro. 

HELENOWO, tanio do wynajęcia — 

skład mieszkanie 5 pokojowe i staj- 
nia. 2509 W. Chicago ave. 

POTRZEBA mężczyzn lub małżeńst- 
wo na mieszkanie. Pościel z pierza. 
1420 W. 15ta ul., na dole. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1537 Emma ul., 2gie piętro, tyl- 
ny dom. 

FRONTOWY pokój do wynajęcia — 

przy malej familii u góry. Zgłosić się 
wieczorem. 1459 Milwaukee ave. 

POTRZEBA pa-nów na mieszkanie u 
bezdzietnych. 720 Tempie ul., 2gie 

piętro, blisko Chicago ave. 

POTRZEBA mężczyzn lub dziewcząt 
na mieszkanie u bezdzietnych. — 

1006 N.,Lincoln ul., z tyłu. na 3m. 

POTRZEBA panów na mjeszkanie. 
1110 N. Hermitage ave., lsze pię- 
tro. 

POTRZEBA pana na mieszkanie. —- 

1502 W. Chicago ave., front, u góry. 

Do Czcigodnej Duchowieństwa na 
Wschodzie! — Niniejszem podaję 
Czcigodnemu Duchowieństwu do ła- 

skawej wiadomości, iż jestem facho- 
wym złotnikiem naczyń kościelnych, 
odnawiam lub przerabiam gustownie 
stare i wykonuję nowe według wszel 
kich wymagań. Upraszam Czcig. Du- 
chowieństwo o łaskawe poparcie. — 

Józef J. Norwelcwski, 9 4 Parsons 

str., Eastbampton, Mass. 
6-13-20-27 

Pokój frontowy z osobnem wejściem, 
ogrzewany parą, do wynajęcia, gaz, e- 

laktryka, wanna, 1226 Dickson ul. 

tuż za Bankiem Polskim. 18-20 

DO wynajęcia 4 pokojowe mieszka- 
nie za $7. — 1314 Bauwans ul. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie; osobne wejście. -233 N. Robey 
ul., blisko Division. 

POTRZEBA dziewcząt lub mężczyzn. 
1629 Superior ul. 

FRONTOWY pokoik do wynajęcia, z 
osobnem wejściem. 2gie piętro. 1965 
Evergreen ave., blisko Robey ul. 

Przyjmuję pranie do domu. 1616 W. 

Blackhawk ul., front, na dole. 20 

POTRZEBA jednego mężczyznę na 

mieszkanie. 942 Wood ul. 18-20 

POTRZEBA pana na mieszkanie. — 

849 Leavitt ul., 3cie piętro. 
17-20-22 

HANDLOWIEC władający językiem 
polskim i niemieckim poszukuje za- 

jęcia. Z głoszenia nadsyłać L. No- 

wak, 1444 Hastings ul., Chicago, 
lU. 15-20-24-27 

DO wynajęcia balwiernia w polskiej 
okolicy. 2044 N. Wood ul. 

PHALft. 
POTRZEBA panny inteligentnej mło- 

dej, samodzielnej gospodyni na ple- 
banii. Po bliższe informacye zgłosić 

się lśl6 Crittenden ul., u góry. 20 

POTRZEBA gospodyni na plebanii. 
Adres: Oatholic Church Moon Run, 

Pa. 20 

POTRZEBA kobiety do bawienia 

dzieci, doświadczonej kobiety do my- 

cia statków i kucharza. 1555 Divi- 

sion ul. Quo Vadis, restauracja. 20 

POTRZEBA dziewczyny do lekkiej 

domowej roboty 1 do opiekowania 

się dzieckiem 4letniem. $3 tygodnio- 
wo. Mrs. Trosky, 901 S .MarsLfield 

ave. 22 

POTRZEBA 150 mężczyzn do kopal- 
ni żelaza w Mineville, Essex County, 
. Y. 8 godzin dziennie. Muckers 

$2.10; drill runners $2.60. Witlaes- 

bee, Sherman and C >. 24 

POTRZEBA wykończarek, .turners' i 

maszyniarek, na parowych masz. · 

nach przy męskich krawatkach. Mc- 

Currach and Smith, 534 S. Franklin 

ul. 
' 

20 

PRACA. 
Potrzeba mężczyzn do nauki praso- 

wania, po nauce dobry zarobek. — 

2153 Milwaukee ave. 22 

POTRZEBA starszej kobiety do dzie- 

ci. 2044 Huron ul. 20 

POTRZEBA krawca w składzie czy- 
szczenia i farbowania. 1355 Noble 

uh 20 

POTRZEBA agentów do sprzedawa- 
nie pszczelnego miodu. Zgłosić się 
przed lOtą, rano, lub na wieczór lub 

piszcie, załączając 2c markę. Uzu— 

mecki, 919 N. Ashland ave. 20 

POTRZEBA klerka do naszego wy- 

działu oszczędności. Musi mSwić po 
polsku, litewsku i po angielsku. — 

Zgłosić się listownie tylko. Peoples 
Stock Yards State Bank, Ashland av. 

róg 47mej ul. 20 

POTRZEBA 5 mężcz; zn do roboty 
na podwórzu starego żelaztwo. Doś- 

wiadczonych tylko. 1717 N. Western 
ave. 22 

POTRZEBA doświadczonych fastry- 

garek lub fastrygarzy przy damskich 
płaszczach. 1656 N. Robey ul., lsze 

piętro. 20 

PRACA. 
CZY potrzebujecie chłopca 14 di 

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

3015 — Local 79, a pu_i Śleszyński 
przyśle wam odpowiedniego chłopca. 
Adres: 1007 County BIdg., Chicago, 

III. xxx 

POTRZEBA pomocy w szapie surdu- 

tów, wykoóczarek, do dziurek robie- 

nia, rękawów robienia, guzików przy 
szywanla, do fastrygowania kantów 

prasowników szewków- tasiemki 

p-rzyszy wanla, ,under" fastrygarzy l 

maszyniarek do podszewki. Union 

Shop, 651 S. 5th ave., Samuel's Tai- 

loring Co. . XXX 

POTRZEBA doświadczonych kobiet 

do przebierania szmat. 1008 W. La- 

kę ul. XXX 

POTRZEBA dwie inteligentne panie 
lub panienki do zbierania polskich 
adresów po domach. Płacimy centa 

za adres. Z-G-Herbs, 1136 Milwaukee 

POTRZEBA zdolnych, energicznych 
agentów, do sprzedaży stu gotunków 
leczniczych herbat ziołowych. Sprze- 
daż nader łatwa, komisowe dobre.— 

Musi mleć gotówki najmniej ;3. — 

Z-G-Herbs, 1136 Milwaukee ave. 20 

PDTRZF.RA .ł7.iRwczvnv do osrćlnei 

domowej roboty. 1510 Mapie wood 

ave. Morris. 20 

POTRZEBA doświadczonych kobiet 

do darcia szmat w 3zmaciarni. 836 

W. Erie ul. 20 

POTRZEBA szevca zaraz. 1123 N. 

Ashland ave. . 20 

POTRZEBA starszej niewiasty do za 

opiekowania się dwojgiem dzieci w 
dzień. 1418 Ilolt, blisko 13lackhawk. 

20 

POTRZEBA doświadczonej sptzeda- 
waczki do składu towarów łokcio- 

wych, mówiącej po angielsku i po 

polsku. 732 Milwaukee ave. Monroe 
4855. 20 

POTRZEBA dziewczyny lub kobiety 
w średnim wieku do domowej robo- 

ty. Zapytać się wskładzie trzewi- 

ków. 1015 W. 12ta ul. 20 

LOTA na sprzedaż w Indiana Har— 
bor, sprzedam tanio, z powodu cho- 

roby. 812 . Carpenter ul. 

POTRZEBA drugiej kucharki, także 

dziewczyny do mycia naczyń. Dobra 

zapłata. 4765 Broadway. 

POTRZEBA starszej kobiety do do- 

mowej roboty. Polska familia z 4ch. 

3138 Diversey ave. 22 

POTRZEBA dwie dziewczyny na mie 
szkanie. 4313 Augusta vT. 

POTRZEBA robotników. Zgłosić się 
1025 W. Erie ul. 

POTRZEBA starszej kobiety lub 

młodej dziewczyny do bawienia dzie 

cka,z mieszkaniem 1 małem wyna- 

grodzeniem. 1144 Huron ul. lsze 

piętro od tyłu. 

POTRZEBA dobrych presserów, o- 

peratorów dziewcząt do podszewki 
bestowania i do guzików. Przyszy- 
wania do okryć damskich. 1540 N. 

Ashland ave. 3 piętro. 22 

POTRZEBA doświadczonych dziew- 

cząt do sztucznych kwiatków 1 ,,bran 
chers". I. Raike and Co.. 333 W. 

Randolph ulica. 22 

POTRZEBA 50 doświadczonych ma· 
szyniarek przy sukniach. National 

Dress MTg. Co. 1934 W. North ave. 
20-22-24 

POTRZEBA dziewczyny do lekkiej 

domowej roboty. 1701 W. Erie ul. 

2gie piętro. 

POTRZEBA dziewczyny do domo- 

wej roboty i pomocy w groserni, 
niedziela wolna. 1903 19ta ul. 

róg Lincoln ave. 

POTRZEBA dziewczyny; ogólna do- 

mowa robota. 1534 Milwaukee ave. 

Skład. 20 

BIURA PRACY. 
Potrzeba bardzo 
«Kl· Dzliwcząt 

do różnych 
Robót. 

Do mycia statków z Nie- 
dzielą lub bez, $5.00-$8.00 
I wikt. ChHmbprm«ld«do 
Hoteli. Slił-f20, wikt i mieszk. 
Kelnerek ?7.00-$10.00 i wikt. 
Do Fabryk,—Kestauracyi, — 

Szpitali. 11. p. — Zgłosić się zaraz do 

AVENUE POLSKIE BIURO PRACY 
954 MILWAUKEE AVE. 

Największe i Najstarsze Biuro Prioy 
Potrseba dziewcząt do restau rano y i. myoia 

•tatków. $.>$7 tygodniowo, z niedziela lub bez. 
Kobiet do klubć«. kuchnrek. dziewcząt do do- 
mowej roboty, i hotelów n* wyjazd i do fabryk. 
Dobra 1 stała praca dla nowoprzybyłych, niepo 
trzeba czekać tylko zaraz iść do pracy. Daje- 
my najlepszy pracę. Jesteśmy 18 lat w interesie. 

975 Milwaukee Ave. 

POTRZEBA dziewc .t i kobiet do 

restauracyi, 2 niedzielą, lub bez; $6 
do $8 tygodniowo. Młodych mężczyzn 
za porterów. 

Liberty Employment Office 
849 Milwaukee ave. 16 gr. 

POTRZEBA mężczyzn do żelaznych 
fabryk. 763 Milwaukee ave. 20 

POTRZEBA 20 młodych mężczyzn do 
hoteli i restauracyi. $25 do $30 mie- 
sięcznie.i utrzymanie, mogą być przy 
byli z kraju. Biuro Pracy. 1715 W. 
18ta ulica. 20 

POTRZEBA dziewcząt do domowych 

robót, dobra zapłata. Neiburgers Biu- 
Pracy, 1118 N. Robey ul. 24 

POTRZEBA 25 ludzi do żelaznych fa 

bryk w mieście Chicajgo, także do 

.lumber jard*. $1.75 do $2 dziennie. 

1820 S. Ashland ave. Biuro Pracy. 
20 

H KREUTZER 
Największe Blaro Pracy 

POTRZEBA wiele dziewcząt do restauracyi 
klubów z niedziela lub bez, taKŻe kucharek 1—3 

dziewcząt do pantry, steam table, do 
zbierania 

statków ze stołów także do hotelów, fabryk, 
'•ralni. kobiet na krótkie godziny. Gwarantu- 

jemy dostarozyć wam dobrą i stałą pracę. Tak- 

że mężczyzn do restauracyi. do pomooy w 

i- uchni i porterów. Zgłośić się do: 
929 Milwaukee Ave., 2-gie piętro 

POTRZEBA dziewczyny jako forman 

ki do fabryki. Musi mówić, czytać i 

pisać po angielsku. Doświadczenie 

niekonieczne. Dobra zapłata. 1820 

S. Ashland ave., Biuro Pracy. 

POTRZEBA 18 mężczyzn do roboty 
do fabryk, blisko Chicago. Dobra za- 

płata, stała praca. Zgłosić się Liber- 
ty Biuro Pracy, 849 Milwaukee av.' 

PRACA. 
POTRZEBA kobiety lub dziewczyny 
do domowej roboty. 1343 Waltoji ul. 

22 

POTRZEBA krawca jako pomocnika 
do dobrego Interesu z małym kapita- 
łem $100. Warunki dobre, nauczę 

kroju 1 dobrego szycia. 1504 W. Di- 

vision ul. 

POTRZEBA starszej niewiasty do > 
oplekowania się domem. 1309 Moor- 
man ul., przy Milwaukee ave. 1 Pau- 

lina. 

POTRZEBA do bawienia dziecka — 

starszej kobiety. 1412 Pickson ul. 

Kowalczyk. 

POTRZEBA kieszeniarzy do ręka- 
wów i podszewki, prasownika tia 

szewkl. 1540 N. Ashland ave. Union 
Shop. 

POTRZEBA stolarzy doświadczonych 
przy meblach. Zgłosić się 1500 N. Ko 
stner ave. 

POTRZEBA małej dziewczyny dc 
dziecka. 1823 W. Superior ulica. — 
3-cie piętro. 

POTRZEBA starszej niewiasty do pil 
nowania dziecka. Zgłosić się do resta 
uracyl Quo Vadis, 15 r" Dlvisioa 

ul., róig Ashland ave. 

POTRZEBA 50 nężczyzn. Stała pra 
ca. Dobra zapłata. Podwórze starego 
żelastwa. 3182 Archer ave. 

Kupno i Sprzedaż. 
$300 gotówki kupi domek na dwa 
renta w Avondale na Central Park 

ave., blisko Milwaukee ave. Cena 

tylko $2500 
Dom Komisowy 1543 Division str. 

ROGOWA buczernia, z całem urzą- 
dzeniem do sprzedania, koń i wóz, 
miejsce wyrobione, książek niema; 
targuje się gotówkę, około $100 dzień 
nie, oprócz soboty. 1086 N. Marsh- 
field ave. 

PIEC mały pokojowy na sprzedaż.— 
1527 Augusta ul., 2gie piętro. 

SPRZEDAM tanio, meble, z powodu 
wyjazdu. 1438 Walton blisko Noble. 

NA SPRZEDAŻ 3 fletowy drewniany 
dom, blisko kościoła św. Alfonsa.— 
Rentu $420, tanio, dobre miejsce. — 

Właściciel, 1217 Barry ave. 

FARMA z Michigan z budynkami — 
bez inwentarza na sprzedaż lub na 

wymianę na dom. 2127 N. Robey ul. 
u góry, w tyle. Szczepański. 22 

SKŁAD używanych meble, piecy, dy- 
wanów, maszyn, wogóle innych rze- 

czy wyprzedaję bardzo .tanio. 1012 
N. Ashland ave., blisko Augusta. 

MEBLE sprzedam tanio, wraz z mie- 
szkaniem. 907 N. Hermitage ave., — 

lsze piętro, w tyle. Zgłosić sietw nie- 
dziele. 

SPRZEDAM grosernię z powodu iż 

kupiłem farmy; muszę sprzedać za 

jakąkolwiek cenę. 830 Noble ul. 

Brick na rentów na Maryanowie 
(579) zamienimy na małą farmę bez 
długu. Rentu $600. Morgecz $3000. 
Dom Komisowy 1543 Division str. 

Domy na Zamia- 

nę na Heleno wie. 

6 mieszkań nowoczesne urządzenie, 
czynsz roczny $1400. Cena $14,000. 
Robey przy Chicago ave., dom ze 

składem 5 'nowoczesnych pomieszkań 
czynsz $1400. Cena $12,500 
Humboldt Park, 7 mieszkań po 4 po 
koje, ogrzewane parą oświetlane e- 

lektryką, czynsz $2100. Cena tyl- 
ko $1#0« 

JOHN . HAAS and Co. 
154$ W. Chicago ave. 

Wielki Bargain 
Farma 

Z powodu samotności sprzedam lub 

zamienię 75 akrów dobrej ziemi, 30 
akrów pod pługiem, reszta las i pa- 

stwisko, dom 4 pokojowy z basemen 
tem. Wszystkie zabudowania wszel- 

kie przyrządy rolnicze, dwa dobre 

konie, krowa, cielę, 15 kur, 2 gęsi, 

cały zbiór tego rocznv. Sprzedam za 

gotówkę — lub wymienię na budy- 
nek. W. Raczyński, 1741 Augusta 
ul. 

SPRZEDAM dobry kuchenny piec — 

tanio. 1942 N. Leavitt ul. 

NA SPRZEDAŻ dwu piętrowy dom za 
składem. Zgłosić się do T. Górski, 
2146 FrankfQrt ul. 

NA SPRZEDAŻ White maszyna, z o- 

krągłym czółenkiem. 1911 Cortland 

ul., na dole. 

NA SPRZEDAŻ szewiecki reperacyj- 
ny szap z maszynami. Bardzo tanio. 

Zgłosić się się do polskiego składu 

skór, Józefa Karpińskiego, 1144 Mil- 
waukee ave. 

"farmy 
48 akrów — Illinois, przy kopalni 
węgla. Cena $4400 
4 0 akrów, Michigan, z inwentarzem 

Cena ...··.·· 
· ·... $250<» 

40 akrów w Indiana $1500 

160 akrów w Wisconsin .... $2000 
Dom na 3 familie $2300 
Dom 4 piętrowy murowany , dom na 

6 familii murowany, te farmy i do- 

my sa na sprzedaż lub na zamianę. 
Grosernie i buczernie sprzedam lub 

zamienię za cokolwiek. 
Salon na sprzedaż lub na zamianę na 

automobile, wielki budynek, 4 hale, 

rogowy za pół ceny $29,000,kopalnia 
złota dla odpowiedzialnego człowieka 
Po informacye zgłosić się pnr. 2240 

W. l»th str., Chicago, 111. — Jan 

Suchan and Smith. 

BYZESOWA proreta na sprzedaż lub 
wymianę. 2976 Milwaukee ave. 

$45 ekspresowy, silny koń — $25 
puszorki 1 wóz. Brown, 2452 Grand 
ave. 

$125 weźmie, śliczną. 51etnią czarna 
klacz. 2255 W. Chicago ave. 

Wielki Bargaizi 
Farma 

40 akrów w Wisconsin, 10 pod płu- 
giem, reszta dobry las i pastwisko, 
dom 4 pokoje, staj-nia, szopa, kurnik, 
1 krowa, jedna jałówka cielna, stad- 
nik roczny, cielę. 2 doł^re konie, 30 

kur, wóz, także narzędzia rolnicze. 

Drzewo które jest ścięte na budowlę 
wartości $450. Sprzedam za gotów- 
kę, lub zamienię na dom. Raczyński, 
1741 Augusta ul. 

1 \t 


