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Donosimy wszystkim krew- 

nym i znajomym tę smutny wia- 
domość iż najukochańszy ma* 

mój ojciec i dziaduś nasz 

8. 1\ 

Mart in c.roiu/ewski 

pożegnał się z tym światem, o- 

patrzony św. Sakramentami, w 

niedzielę, o 4tej rano. w pode- 
szłym wieku. 

Pogrzeb odbędzie się w śro- 

dę. o godzinie 9tej. z domu ża- 

łoby pnr. 1156 Cherry ave., do 
kościoła św. Stanisława K.. a 

stamtąd na cmentarz Św. Woj- 
ciecha. 

W ciężkim żalu pogrążeni: 
Zuzaiina, żor.a: Franciszfli» 

syn: Bronisława, Jadwiga, Flź- 

bieta· Ijet'iudya, Franciszka ł 

TereNt Ikmibrowst y, wnuczki; 

Franciszka, synowa: Flżbieta 

Kazubow~«ka, siostra: Maryan— 

aa (ironc/enska, bratowa: Ho— 

zalia (irouczewska, bratowa. 

^ ^ 

I ; I 

1 

Wszystkim krewnym i znajo- 

mym donosimy tę smuntę wia- 

domość iż najukochańszy syn 

nasz 

ś. i'. 

Franciszi W Hieronim kor^ui S 

po krótkiej i ciężkiej chorobie, | 
pożecnał się z tym światem, o- 

patrzony sw. Sakramentami, du. 

4s:o stycznia. 1916 roku. o go- 

dzinie 4:20 rano. przeżywszy 
lat 19. 

Bliższe szczegóły o pogrzebie 
ju'ro. 

Franciszek i Katarzy na. ro- 

dzice; Stanisław, Jan. bracia: 

Mary a i Helena, siostry : Hele- 

na. bratowa: Florentyna. bra- 

tanka; wraz / całej familią. 
Pogrzebem zajmuje się Anto- 

li Lisowski. 

Wszystkim krewnym 1 znajo- 

mmy donosimy tę smunt? wia- 

domość iż najukochańszy brat 

nasz 

Ś. I'. 

Kduard Kołder 

Po krótkiej i ciężkiej chorobie 

pożegnał si? z tym światem, ci- 

pa'rzony św. Sakramentami, dn. 

-•go stycznia. 191 G roku, o godzi 
nie 12tej wnocy. 

Pogrzeb odbędzie się w śro- 

dę. dnia .">go stycznia, o godzi- 
nie 9tej rano. z domu żałoby p. I 

ar. 71:· Keith ut.. do kościoła 

św. Jana Kantego. a stamtąd na 

cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten srnutuy obrzydt'k za- 

praszamy wszystkich krewnych 

i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Franciszka Zaucha», siostra; 

Franciszek Motzny, szwagier; 
wraz z cała rodzina. 

Listy z Podróży 
po ziemiach polskich 
i do Ziemi Świętej 

w roku 1908 

Ks. Fr. Gordona, C. R. 

Poprawiona odbitka 2 

Dziennik» Chicagoskie^o 
i wzbogacona licznemiilu- 
strmcjamL 

TOM I. obejmuje podróż z Chi- 
cago .*t do Jaffy i zawiera 244 o- 

pieów 1 102 iluatra.»ye. Pomiędiy 
inoemi znajdują ei« tamopi«v Ber· 

lina, W»rsza*y, Czę«tochowy, Kra- 
ków-*, Pozntnia, Gniezna, Byd- 
£«'·., PoNlciego Suronowa, 
Wiednl*. Kahlenbergu. Kzymu, 
Neapolu, Altksaydryi, Kairu, itd. 

Str > 222. 

'l OM II. obejmuje rodróż od 

przybycia do Jaffy aż d > wyjazdu 
z Jerozolimy i zawiera razem 215 

opisów i 66 ilułtracyi. Na szcae- 

góicą uwag* zasługuje api· Jero- 

zolimy i miejsc świętych w Jero- 

zolimie, itd. Stron 217. 

TOM III. obejmuje podróż od 
wyjazdu z Jerozolimy a% do po- 
wrotu do Chicago i zawiera 9? o- 

pisów J 6ił ilustracyi. Pomiędzy 
iuoyml znajdują się t.m opisy 

Jiaz»retu, Damozku, Uaalbek, 
Beyrout, Kjnstaotynjpola, itd. 

Stron 168. 

Wszystkie trzy tomy oprawo· w 

jedną książkę kosztują 

tylko SI 
1 z opł. przesyłki pocztą $1.15 

Nabyć można w admiuistracyl 

1 

dziennika Chicagoskiegi 
1455-1457 West Division ulica 

CHICAGO, ILL 
i 

C« do nowin sportowych. 
DZIEN- 

NIK CHICAGOSKI góruje nad pia- 

tuaui po!skiemi i wogl<» wszyatki#. 

Łi gazetami aie-angiels^emŁ 

+ 
Wszystkim krewnym i znajo- 

mym donosimy tę smutny wia- 

domość iż najukochańszy syn i 

brat nasz 

Ś. 1». 
.luu Wojnorowicz 

po krótkiej i ciężkiej chorobie, 

pożegnał się z tym światem, o- 

patrzony św. Sakramentami, d. 

Igo stycznia. 1 i* 16 roku, o go- 
dzinie 12:30 w południe, prze- 

żywszy lat 37. 
Pogrzeb odbędzie się w śro- 

dę, d. 5go stycznia, o 10 rano. z 

domu żałoby pi.r. ;>48 Noble ul., 
do kościoła św. Trójcy, a starn- 
tud na cmentarz św. Wojciecha. 

Na teu smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Aniela Woj nommiez, matka; 

FrHiuisaka, Anastazya, Helena, 

siostry : Leon i Kriwurd, bracia; 

Wacław Iłu/ewski. Andrzej 
Thueeen, i Juliusz Suchotnski, 
szwagrowie. 4 

ZE STANISŁAWOWA. 
— Tow. Polek św. Anny nr. 480 

; Zjed. odbędzie roczne posiedzenie 
dziś wieczorem, o zwykłym czasie. — 

; Obecność· wszystkich poddana, gdyż 
będzie instalacja urzędniczek na rok 

lal6. — Anna Klarkowska, prez.; 

Aniela Kozak, sekr. prot. 

Macierz Polska oddział 4*» św. 

Józefa obrało na swem p^zedrocznem 
posiedzeniu nasiępujacy administra- 

cyę na przyszły rok: Michał J. Kuś- 

nierz. prezes; Józef Kuprelski, wice- 

prez.; Andrzej Kujawa, sokr. prot.; 

Józef Markowski, sekr. fin.; Szymon 

Bogadnowicz. kasyer; Toodor Bucz- 

kowski. kasyer; Józef Walijewski. 
Jan Kłosowski, opiekun, kasy; Ju- 

lian Wysocki, marszałek lszy; Wac. 

Niewiński, marszałek "gi: Juliau 

Siemieszka. stróż wewnętrzny; Boi. 

Klarkowski. doktór; Kran. Frymark, 
opkie. chorych; Stan. Ostrowski. Jan 

Kezmer, Bronisław Perkowski, ko- 

mitet balu; Franciszek Kczm»*r, St.. 

Ostrowski. Tom. Zieliński, spec. ko- 

mitet rachowania ksijjżek. Wszystkie 
korespoudeneye proszę nadsyłar na 

ręee sekr. prot.;' Andrzej Kujawa, 
1331 N. Ashland a\e. 
— Tow. Korony Polskiej nr. 1!96 

Jijed. odbędzie roczne posiedzeniu 
dziś, tj. wc wtorek, dnia 4go stycz- 

nia: z powodu licznych spraw, zapra- 
sza się wszystkichczłonków do sta- 

wienia. Odbędzie się instalacya zarzą- 

du na rok 191 . i wiele innych spraw 
Kaz. Karwowski, prez.; T. Paw- 

łowski. sekr.. prot., l i)44 X. Herini- 

tage ave. 

Z MŁOI>Z!AXKO\VA. 

— Tow. Jana Nep. nr. 863 Zjed. 
obrałon a rok 1916 następujący za- 

rząd: Ai. F. Derengowski. prezes; 

Piotr Ptaszek wiceprez. ; Józef Ga-" 

wlis, sekr. prot.; Jan Kosan, sekr. 

fin.; Stanisław Gawlik, kasyer; Jan 

Zwierzchowski, kapelan; Franciszek 

Grabowski, Jozef Grabowski, opiek, 
kasy; Kaleksander Czernecki, mar- 

szałek lszy; Józef Szczepanek, mar- 

szałek 2gi; Stanisław Foryś, odź- 

wierny; Józef Ptaszek, deputowany 
Tow. uchwaliło wolny wstęp przez 3 

miesiące. — Józef Gawlik, sekr. prot. 
1530 Cornell u'>. 

Z KANTOWA. 

Ruch w Towarzystwach. 

w Am. odbędzie posiedzenie roczne 

dziś wieczorem, we wtorek 4go sty- 

cznia, o godzinie wpół do ósmej wie- 

czorem, w hali nr. 1. Wszyscy powin- 

ni być obecni, bo sa ważne sprawy do 

załatwienia. — Zarazem odbędzie się 

instalacya nowego zarządu. — Józef 

Kuffel, prezes; Jan Posadzy. skr., 

125K Augusta ul. 

— Tow. Król. Korony Poiskiej nr. 

o 17 Zjed. odbędzie roczne posiedze- 

nie w hali zwykłych posiedzeń, dnia 

ógo b. m. Wszyscy członkowie maja 

być obecni, poniewoż jest wiele waż 

| nych spraw do załatwienia. Adrnini- 
' 

stracya na rok 1 i* 1 jest następują- 

ca: prezes Gerw. Kleszyk; wicsprez. { 
Jan Wrona: sekr. prot., Fran. Czysz, 

«iekr. fin. Waw. Jakus, opiekun, ka- 

sy: Fella Michał. Czerwony Jan. Waż 

Stanisław; marszałek Iszy Piotr Po- 

dosek; marszałek 2gi Lomiec Józef; 

opiekpn chorych. Ant. Szumny; odź- 

wieruiy Dziedziua Stan., lekarz Tow. 

j dr. A. Pietrzykowski. — G. Kleszyk 

j prezes; F. Czysz 
sekr. prot.. 1646 Mc 

Reynolds ul. 
— Tow. Młodz. św. Stanisława K. 

odbędzie roczne posiedzenie dzisiaj 

o godzinie 7:30 wieczorem, w hall 

| zwykłych posiedzeń. Każdy członek 

! jest proszony o przybycie no to po- 

1 siedzenie bo s* ważne sprawy do za- 

łatwienia. — A. E. Iwicki, prezes; 

S. M. Tworek, sekr. prot., 830 N. 

| Carpenter ul. 

Baczność druhny ł druhowie! 
— Gniazdo 189 Z. S. P. w A. im. 

Wlodz. Świątkłewicza na Trójcowie 

urządza w przyszły czwartek dnia t> 

stycznia o godzinie 7:30, w hali pa- i 

rafialnej gwiazdkę dla swej dziatwy, 

Wszystkl druhny i druhowie należą- 

| ce do tego gniazda i>owinni się sta- ! 
' wić do tego emfwyp emfw ypfwypp , 

wić jak najliczniej. Zarazem prosimy j 
rodziców dziatwy o łaskawe przyby- 

cie na tę uroczysość. Czołem! Komi- 

tet. 

Ostatnie wiadomości t OJe*jrtnv. 
urozmaicone oryginalnemf Illustra— ! 

' cyaml, zamieszcza stale DZIENNIK | 
CHICAOOSKl 

Kupno i Sprzedaż, j 

Nauczcie się Balwierstwa 
w największej i najlepiej wyekwipo- 
wanej szkole balwierstwa w Ameryce. 
Nauczymy was wioej w paru dniach, 
aniżeli w inny sposób przez kilka mie- 

sięcy. Prawdziwa praktyka balwier- 

ska. Niskie ceny, łatwe warunki, — 

przyjdźcie lub piszcie, udzielimy infor- 
niacyi pisemnej darmo. — Adres: 

BURKĘ BARBER SCHOOL 
Dep't. E. <>10 Madison Str. 

CHICAGO. 1ŁL. I 

WYŁĄCZNA POLSKA SZKOŁA ! 

BALWIERSTWA 
Eksperci «»%, PrirreaUj dajemy. Mita xapl&t* 
poJc*»* mauki. ttyatj 'eicki fiob Oeoblit» in 
«truuoj». Dcienn*· włeetorw kurs·. Z»pyt»ć 

o pana WltUowsklego 

Weeden's High Ciast Barber School 
12tf W. Madison ul.. CHICAGO 

KOBIETA z dwuletniem dzieckiem, 
poszukuje domowej roboty, umie 

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

CZY" SZUKACIE dobrą lokację „a 
salon? Zgłoście sie do Atlas Brew. 
Co., liluo Island i 21 sza ul. XXX 

Poszukujemy robotników wspólni- 
ków /. kapitałem $ "0 o i wyżej. Aże- 
by powiększyć nasze fabryki patento- 
wanych wynalazków, które w ostat- 
nich czasach z powodu ogromnego na 
pływu zamówień okazały się za cias- 
ne. postanowiliśmy przyj-" więcej 
wspólników. Kto zakupi u nas akcye 
czyli wejdzie z nami do spółki bę- 
dzie współwłaścicielem naszych fa- 

bryk, oraz będzie miał zapewniona 
stałri robotę w tychże fabrykach. — 

najniższa płaca dla zwykłego robot- 
nika 25c do T>0c na godzinę. Zaś fa- 
chowcy dostaj;) wysoką płace. Adre- 
sować: The Electric and Auto Parts 

(.. 1 ił71 East 5">th str., Cleveland, 
Ohio. 28-30-2-4-6 

ORGANISTA poszukuje posady, ko- 

ścielna muzyka dobrze znana, chór 

prowadzę odpowiednio, jestem mło- 

dy. znani litewska mowę; w potrzebie 
proszę zawiadomić listownie A. Dzi- 

kas, 117 Varick str., New York, City. 
10 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka— j 
nic. 1649 W. Erie u!. 4 

DOM do wynajęcia na północno-za- 
chodniej stronie, 7 pokojowy dotn, 

nowoczesny, gaz. elektryka, iurneeo- 
we ogrzewanie. Rent i-. 5017 Le- 

land ave. Irving 5040. 6 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 102 4 Milwaukee ave.· 3cie pię- 
tro, front. *4 

AGENT reanośeiowy któryby chciał 
do spółki ze mna lajsnes na ten rok 

wykupić niech si? zgłosi do Dzienni- 
ka Chicagoskiego. 

POTUZ'EBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 942 Wood 1. 

POTRZEBA 2eh mężczyzn na miesz- 
kanie. 1351» X. Paulina ul., front, na 

dole. 

DOM na zamianę na 50tej i Gravland 

4 loty. 651 Noble ul. Stanisław Wró- 

bel. 5 

POTRZEBA panów na mieszkanie. 

101'i Ashland ave.. :Jcie piętro, — 

front. 

Pokój do wynajęcia. 1114 N. Lincoln 

ul. 5 

JA niżej podpisany poszukuję swego 
brata Antoniego Pretesa. Ktoby o 

nim wiedział lub ty sam bracie, do- 

nieś ml o swoim adresie. bo mam 

bardzo ważną nowinę. Marcin Bretes 

4 758 S. Ada ul. 

INTELIGENTNA Polka władająca 

dobrze językiem polskim i rosyjskim 
w słowie i w piśmie, lub w litew- 

skim, otrzyma dobre zajęcie biurowe. 

Stała praca. Kaucya wymagana. Li- 

stowne lub osobiste zgłoszenia przyj 
rnuje: General Information Bureau· 

Pokój 62'3 — 39 S. La Salle ul.. — 

Ciiicago. 111. 6 

POTRZEBA wspólnika do dobrze 

rozwijającego się interesu wysyłko 

wego. Potrzeba gotówki $500. Do- 

skonała przyszłość dia obrotnego 

człowieka. Wszelkich informacyi u- 

dzieia General Information Bureau, 

39 S. La Salle ul.. Chicago. 111. 
4-o-T 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 962 Milwaukee ave., 2gie piętro, 

tył. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszkanie 

1430 Augusta ul., lsze piętro. 

POTRZEBA dziewcząt "a mieszka- 

nie i mężczyzn lub małżeństwo. 732 

Raciue ave., 2gie piętro lront. 

SKŁAD z mieszkaniem do wynaję- 
cia zaraz. 1121 Noble ul., naprzeciw 

plebanii hw. Trójcy. 4-6-8 

PRACA. 
POTRZEBA doświadczonych kobiet 

do przebierania szmal. 1008 W. La- 
kę ul. XXX 

STAŁA praca, dobry zarobek dla każ 
dego. Energiczni mężczyźni i kobiety 
zarobią duże pieniądze. Napisz do 

mnie: ..Zgłaszam się c!o pracy", po- 
daj dokładny swój adres, odwrotną 
poczta otrzymasz odpowiedź. Z.—G 
HERBS, 1136 Milwaukee ave., Chi- 

cago, 111. 30 stycz. 

POTRZEBA dziewcząt do rozmaitych 
robót także do domowego zajęcia — 

najlepsza zapłata. 1118 N· Robey ul. 
Biuro Pracy. 30-3-4-5-6 

POTRZEBA sprzedawaczek do łokcio 

wycli towarów i innych departamen- 
tów, muszą mie«": doświadczenie i 

mieszkać w pobliżu naszego składu. 
Leopold Krchma and Co., 2909—11 
Milwaukee ave. 4 

MASZYNIAREK i ręcznych dziew 

cząt potrzeba przy chłopięcych sur- 
dutach. Zgłosić się do basemoutu.— 
Meyer Hros., 1708 Winnebagw ave. 8 

POTRZ'EBA kieszeniarek. fastryga- 
rek kantów i dziewcząt do małej ro- 

boty przy dobrych surdutach. J. 

Swartz and Sons Co., 1471 Milwau- 
kee ave. 3cie piętro. 4 

CHŁOPCA potrzeba od 17 do iSlet- 

niego do nauczenia się aptekarątwa; 
musi być chętny do pracy. $5 na po- 

czątek. dobry awatu. Gold Drugs Co. 

2368 N. Clark ul. 4 

PRACA. 
POTRZEBA dziewczyny lub kobiety 
do domowej roboty. 1912 Ellen ul. 
1 Lincoln. Piekarnia. 5 ! 

POTRZEBA dziewcząt do robienia 
tacksów (taoks) przy spodniach. — 
także dobrych wykończarek. 1331 
Moorman ul., 1 blok na południe od 
lverson'a. 4 

POTRZEBA -dziewczyny lub kobiety 
do domowej roboty. $4. na począ- 
tek. 1930 W. I7ta ul., róg Robey ul. 

POTRZEBA starszej kobiety do do- 

mowej roboty przy dwojga ludzi. — 

Zgłosić sie 1021 N. Winchester ave. 
4 

POTRZEBA doświadczonej dziewczy- 
ny do domowej roboty, para ogrze- 
wane pokoje. 1220 Milwaukee av,c. 

4 

POTRZEBA dziewczyny Itib kobiety 
do lekkiej domowej roboty, stała pra 
ca i dobra zapłata. 2449 Armitage av. 

POTRZEBA styciarek i kieszeniarek 

przy spodniach. 1233 X. Wood ul. V. 

Kuszner. 5 

POTRZEBA dziewczyny do obszy wa- 

nia kieszeni na (pocket cutter) przyj 
spodniach. 1233 X. Wood ul. 5 j 
POTRZEBA agentów, można zarobić 

od ?]» do $75 tygodniowo. Stała pra- 
ca. Zgłosić się 1144 Xoble ul. 4 

POTRZEBA fastrygarzy przy surdu- 

tach. 1 742 Haddon ave.. 3cie piętro. 
4 

POTRZEBA dziewczyny do obsługi 

gości w cukierni. 11G4 Milwaukee 

tt v. 

POTRZEBA kobiety do prania. :.S4it 

W. Ohio ul., tramwaj Chicago-Austin 
— Isze piętro. 

' dziewczyny do domowej 
roboty i gotowaniu. 1549 Division 

ni. 

POTRZEBA kelnerki albo kelnera; 

musi być obeznany. ·7»!' Milwaukee 
ave. 6 

POTRZEBA kobiety lub dziewczyny 
Jo bawienia dzieci. 2U33 N. Wood ul. 

POTRZEBA starszej kobiety lub star 

szej dziewczyny z dzieckiem do pil- 
nowania dziecka. 1220 W. Erie ul. 

Zapytać si? w składzie cukierków. 

POTRZEBA kobiety do przyszywania 
guzików przy męskich surdutach. — 

1138 N. Ashland ave. 

POTRZEBA dziewcząt do pisowania, 
obrzucania < overcasting) i do robie- 

nia dziurek na maszynie przy spod- 
niach. 15-I X. Ashland ave. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 821' X. Ashland ave., skład. 

POTRZEBA do robienia podszewki 
przy surdutach. 1C48 Haddon ave. 

POTRZEBA małych dziewcząt przy 
spodniach. »58 X. Ashland ave. 

POTRZEBA szkolnych dzieci z oko- 

licy Bridgeport do sprzedawania ka- 

ivy po godzinach szkolnych, dobra 

zapłata. L'734 Archer ave. S 

POTRZEBA piekarza musi umieć 

wszystką robotę, także dziewczyny 
która może robić w składzie piekar- 
skim. 303.1 Archer ave. 5 

POTRZEBA chłopaka z dobrem doś- 

wiadczeniem na chleb i ciastka. — 

1757 Wabansia ave., blisko Wood ul. 

POTRZEBA inteligentnych mężczyzn 
Jo kolektowania i do zapisywania 
[)olis na życie (Life lnsuraucej. — 

Zgłosić się w środę rano, o godzinie 
3mej pnr. 1 y G 7 Milwaukee ave. Ro- 

yal Life Insurance Co. 

POTRZEBA wykończarek przy .spod- 
niach. na zewnątrz i wewnątrz. 1311 
Ellen ul., róg Wood ul.. 3cie piętro. 
2 tyłu. 3 

POTRZEBA sta.szej kobiety ]ub dzie 

svczyny do bawienia jednego dziecka. 

1 i>03 Hervey ul., blisko Lincoln. 

POTRZEBA dobrego balwierza na 

wieczory soboty i niedzie. 1842 S. 

Leavitt ul., róg lSth pl. 5 

POTRZEBA kobiety do domowej ro- 

boty, $4 z wiktem i tniesz' aniem. —- 

1316 W. Erie ul. 

POTRZEBA dobrego agenta do sp.-ze 
dawania likierów do prywatnych do- 

mów, bardzo dobra zapłata. 1366 W. 

O Mo ul. 

POTRZEBA kobiety do stałej domo- 

wej roboty. 14 01 Augusta ul. 6 

POTRZEBA dziewczyny lub kobiety 

starszej na mieszkanie. 1354 Sloan 

ul., zgłosić się wieczorem o 7mej. 6 

POTRZEBA dziewczyny l.ił> obiety 
rlo domowej roboty, mała familia. — 

621 S. Halsted ul., blisko Harrison. 

Zgłosić się w składzie. . 

POTRZEBA kobiety do pilnowania 
il/.ieci. 2104 N. Leaviu ul. 6 

POTRZEBA koszykarzy do Willow 

stołków i koszyków. Adres: Franci- 

szek Sehraerda and Co.. 50o 
— lita 

ul., Milwaukee. Wis. 

POTRZEBA dobrego rzeżnika. który 

umie dobrze usługiwać w składzie. 

1818 Augusta ul. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty. 1221 N. Robey ul. 4 

SCHMiDT'S POLSKIE BIURO PRACY 
Potrzeba bardzo Do mycia płatków ;; Nie- 

wiele Dziewcząt d/iHą lub 1» z,$3.00.$8.U0 
tło lóżnycń 

' 

i wikt. Cli inb^rrn id·do 

Robot. Hoteli, wikt i mieszk. 
Kelnerc;. £.< 0-$10.00 i wikt. 
l)o Kabry... —Ki'Stuuracyi. — 

do domowej roboty. — Zitio&lé się zaraz ilo 

i>75 MILWAIKIE AVI-:. 

H KREUTZER 
Największe Hłuro »cy 

« wicie dziewcząt do restauracji 
klubów z niedziela lub bez. tni;że kucharek 1— 

dziewcząt do pantry, steam table, 
ilo zbierania 

statków ze slotów także do hotelów, fabryk, 

oralni, kobiet nr» 1 rótkie {rodziny. Gwarnrtu· 

jemy dostarczyć wam dobr$ 1 stupracę. Tak- 

/.(·. mężczyzn, tlo rest nurseyl. do pomocy w 

i- uchnii porterów. Z^loSu'się <1c: 
Milwaukee Ave., ii-frie i>iv : v 

4 

PRACA 
CZY potrzebujecie chłonra ' 14 A'» 

17 lut <Jo posvlek, tło liryki, n~ wóz 
lui» na farmę, telefonujcie Franklin 
80J5 — Local 79, a pi..; s'leszyliskl 
przyśle wam odpowiedniego chłopca. 
Adres: 1007 County IHdg., Chicago. 
m. xxx 

POTRZEBA maszyniarki do szycia 
podszewek przy męski»..» surdutach 
1721 Brigham ul. 4 

POTRZEBA robotników na wszystka 
robot w szapie surdutów. 1H23 Ar- 
uiitage ave. 4 

POTRZEBA doświadczonych inaszy- 

niarek, dziewcząt lub kobiet przy 
sukniach. Lowe Dcpt. Store budynek 
róg Milwaukee ave. i Paulina. licie 

piętro. 4 

POTRZEBA niaszyniarek i ręcznych 
dziewcząt na męskich kamizelkach. 

151 Tell pi. 4 

POTRZEBA w y kończą rek. fastryga— 
rek do dziur okoio ramion i do robie 

nia podszewki przy surdutach. Eder- 
heinier Stein and Co.,17-2 W. Divi- 

sion ul., ucie piętro. ó 

POTRZEBA doświadczonej dziewczy 
ny do domowej roboty, musi mieć rc- 

komendacye. l'4."»i \v. Division ul. 
4 

POTRZEBA niaszyniarek do całych 
spodni, także wykończarek. 13»—- 
5li W. Ohio ul., 3cie piętro. 4 

POTRZ'EBA starszej kobiety lub 

dziewczyny do lekkiej domowej ro- 

boty. 3623 George ul. 4 

POTRZEBA prasowników na czysto 
przy spodniach. 104'J N. llermita.?e 

avi>., 3cie piętro. 4 

Wyl iońc/arck potrzeba przy męskich 
surdutach, także do fastry.kowania rę 
kawów, ręcznie, także do małej ro- 

boty. ^037 Wabansia avo.. 2gie pię- 
tro. 4 

dziewczyny iud ivooieiy 

do domowej robotv. 607 Wells ul. 4 

POTRZ'EBA 10 doświadczonych 
maszyniarek natychmiast przy spód- 
nicach łskirts). 1546 Knuna ul. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty, y57 X. Ashland ave. 

POTRZEBA .fur scrapers*, płaca od 

.sztuki. Zgłosić się 4 10 N. Dearborn 

ul. 

POTRZEBA doświadczonych ręcz- 

nych „hand stitchers" ,,gun case ma- 
kers" maja pierwszeństwo. Zgłosić 

się ocie piętro. 070 W. Washington 
ul. 0 

POTRZEBA niewiasty do domowej 
roboty w Evanston. 111. Zgłosić sle 

2:540 Hamburg ul.. Chicago, 111. 5 

POTRZEBA doświadczonych sprze- 

da waczek do departamentu przybo- 
rów domowych, także sprzedawaczy 
materyi do sukien. Lowe Dept. Stor<\ 
1] 5 Milwaukee ave. 6 

POT HZ EH A doświadczonej dziewczy- 

ny do ogólnej domowej roboty. $7. 
Mrs. Feder, 1 -X. lloyno ave., 2 

piętro. 

dziewczyny lub kobiety 
do domowej roboty. 1311 W. Chicago 

POTRZ'EBA kobiety lub starszej 
dziewczyny do domowej roboty. Zgło- 

sić się 2gie piętro, od tyłu. 1G3S Au- 

gusta ul. 

POTRZEBA balwierza na wieczory, 
soboty i niedziele. 1751 W. 21sza ul. 

POTRZEBA kobiety do szorowania. 

2137 Evergreeu ave. lsze piętro. 

POTRZEBA 40 kobiet do zbierania 
cebuli. Jefferson Park, M. Kirkebv 

and Co. 4-0-8 

POTRZEBA niewiasty do bawienia 

dzieci. 14.52 Cleaver ul. 

h'as(rtvnlkmv i krawców potrzeba do 

starych męskich ubrań. 17'»5 Grand 

ave. 5 

POTRZEBA kobiety lub dziewczyny 
d odomowej roboty, mała polska fa- 
milia. 3138 Diversey ave. Rosentra- 

tor. 4-5-7 

POTRZEBA chłopca. L. 1. Koepke, 
1250 X. Paulina ul. $3 tygodniowo. 

5 

POTRZEBA dziewcząt do prasowa- 
nia kieszeni, przy kamizelkach. 1811 

\V. Nortli ave. 5 

POTRZEBA dziewczyny do opieko- 

wania się dzieckiem dwu letnieui. 
— 

1239 N. Claremont ave., lszc piętro. 
Glick. 5 

POTRZEBA dziewczyny do dziecka. 

855 X. Ashland ave. 

POTRZEBA kobiety lub dziewczyny 
do bawienia dzieci. 1J12 Bauwans 

ul., front. 

POTRZEBA dziewczyny lub starszej 
kobiety do domowej roboty. Zgłosić 

się 726 S. Lincoln ul., 3cie piętro, 
blisko Harrison ul. 

POTRZEBA dziewczyny lub kobiety 

tlo domowej roboty. Dobra zapłat.*;. 

.1, Jehlick. 2i·4 7 Elstou ave., 3cie 

piętro. 

POTRZEBA molderów, stała praca, 

nie ma żadnega zatargu z robotnika- 

mi. Michigan Malleable Iron Co., — 

Detroit, Mich. < 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty. 1416 Dickson uJ 

POTRZEBA dziewczyny do roboty 

w restauracji. 1014 Noble ul. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty. 1226 Dickson ul., 2gie pię- 
tro. 

Wykończarck potrzeba. Ederiieimer. 

Stein and Co., 2133 S. Kedzie ave. fi 

POTRZEBA dziewcząt do fabryczne; 

roboty. Benjamin Moore and Co., 
— j 

409 X. Green ul. 

POTRZEBA dobrej kobiety do szoro- ; 

wania ofisu co sobotę. Zgłosić się na- 

tychmiast. 2007 W. Division ul. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty. 975 X. Ashland ave. 6 

POTRZEBA człowieka do klejenia 

przy fornirowaniu )veneer work) 
— 

przy hydraulicznej maszynie. Zgłosić 
się 1500 X. Kostner ave. 

POTRZEBA ponera do salonu, który 
ma doświadczenie, musi złożyć cokol 
wiek kaucyi. 70ó Milwaukee ave. — 

3abish, Telefon Monrc 3723. 

PRACA. 
POTRZEBA doświadczonych do przy 
szywania guzików przy spodniach. — 
B. Kuppenheimer and* Co., Blooming 
dale Road i Lincoln ul. 

: POTRZEBA chłopców od 18 do JO 

lut starych do stolarskiej fabryki l 1 

mężczyzn do żelaznych fabryk. 763 

Milwaukee ave. 7 
' 

—. a 

POTRZEBA doświadczonych do ro- 

bienia podszewek, do spajania pod- · 

szewki, do robienia wierzchnich kie- 

szeni, do spajania wykończa rek i | 
dziewcząt doświadczonych na Power l· 
maszynach. 13. Kuppenheimer and M 

Co., L'1'ga i Western ave. t> I 

POTRZEBA dziewczyny do ogólnej 
domowej roboty, musi mówić po an- 

gielsku. 1701 W. Division ul. Mrs. J 
Franklin. - 

j 
N'.\ STRZEDAż gi'osernia i buezernia 

w dobrej polskiej okolicy. Jcsteni ! 
zmuszony sprzedać z powodu cho- 

roby we familii. ISU S. Ada ul. J 

POTRZEBA praczki. L' razy w tyso-i' 
dniu. 1 o45 Robey ul. 

POTRZEBA doświadczonych dziew— j 1 

czot do szycia fartuchów. 174> Divi- L 
sion ul. 

' 7 < 

* 
, , 

I 

POTRZEBA 2ch m/.czyzu doświad-- J 
czonych do stajni. Zgłosić się 1113 

—15 X. Western ave. 1 
ROBOTNIKA potrzeba zaraz. Zgłosić 
się do składu. L'ti Fullerton ave. » 

blisko Rockwell ul. 
— 1 

POTRZEBA kobiet do przebierania 
* 

szmat. 1008 W. Lake ul. j 
POTRZEBA balwierza zaraz na ?ta- 

" 

ło. L'l>9o Milwaukee uve. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej j 
roboty, mała familia. :>ł>51 W. Di- . 

versey ave. S 
, 

POTRZEBA 2ch szewców, zaraz. — J 

1715 W. 18tii ul. Biuro Pracy. 
1 

-, 
i 

POTRZEBA kobiety do prania. TWi f 

Milwaukee ave. 
* 

POTRZEBA wykońrzarek przy pla- * 

o zeza ch. li»42 Nortii avr. ó > 

POTRZEBA dziewczyny do domowej « 

roboty, mała familia, dobry dom.— 'l 

Iftzy apart. 1)22 N. Oakley boul. 1 

POTRZEBA eliłopaka doświadczone- 

go do strypowania tytoniu. 111S . 

Robey ul. 

Kupno Sprzedaż, j 

NA SPRZEDAŻ 
ekstrakt z 8 rozmaitych 1, 

ziół na 40,000 tuzinów |[ 
gorzkiego wina, moż- 
na rozmaite wódki, li- 

kiery, benedyktynki i t. 

d. z tych ziół robić. — 
Dla doi ego byznesmaiia I 
W/ą wielkie w tein pieui^- 
« 1 ze — także jest bardzo I 

dobra masz} nka do pisa* U 

8 
nia tanio na sprzedaż, moż- 11 
na na niej i po polsku pisać. i 

973 MILWAUKEE AVE. 
' 

II PUSTKO. 1 

Spowodu wyjazdu z miasta sprzedani * 

za bezcen moje piękne tueble z czte- i 

rech pokoi, $150.00 parlorowy parni- é 

tur skórzany $.'15.00 i także elepanekie 
meble do jadalni i sypialni $4^5.00 for- . 

tepian za waszą eenę używany tylko t 

tyyodni sprzedam osobno. j 

1022 So. Kedzie aveulie. 1 

na sprzedaż r, pokojowy cottage na 

Mary ano wie. gazowe oświetlenie, u- 

stępy wewnątrz. Zgłosić się pod nr. 

1M21 CORTLAND UL. XXX 

NA SPRZEDAŻ tanio grosernia w 

polskiej okolicy. L'101 S. Ashland av. 

NA SPRZEDAŻ 1939 N. Hoyne ave. 
rent $24. Morgeez $10u0, lat po 
fe proc. Cena $2300. $500 gotówką. 
Schroeder and Weisgerber. 1281 Cly 
bourn ave. i 

Wielki bargain! 
WIELKI ! Muszę sprzedać 
za bezcen 2 piętrowy murowany dom 
4 renta; rent miesięcznie $30. Cena 
$4000. Żadnej umiarkowanej oferty 
nie odmówimy. Zgłosić się do John 
B. Kavan, 1852 S. Racine ave., blisko 

19tej ul. 10 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków i 

przyborów szkolnych, tanio. 324 Ar- 
rnour ul. naprzeciw szkoły. 

NA SPRZEDAŻ bardzo tanio 7 oso- 

bowy automobil lub zamienię na 2 

osobowy. 052 Milwaukee ave.. Chi- 

cago. 

BALBIERNIA na sprzedaż, tanio. 
723 Noble ul. 

NIEWIASTA opuszcza miasto sprze- 
da $200 parlorowy garnitur $45. — 

$G0 dywany $1S. — $85 kredens $25 
mosiężne łóżka, kanapę, stół do ja- 
dalni i statki $18. — $350 fortepian 
nowy $l0u. — 1214 .Robey ul. <» 

NA SPRZEDAŻ kompletne umeblo- 
wanie 5c!o pokojowego mieszkania, 

jak nowe, wielki bargain. 1815 Hum- 
boldt boul., blisko Armitage ave. b 

SPRZEDAM lub zamienię dom z dwo 
ma mieszkaniami na grosernię, lub 

jaki inny interes. Wiadomość Polonia 

Cigar Siore, Milwaukee ave. róg Tell 

pl. 

NA SPRZEDAŻ kompletny skarbiec 
depozytowy i interes z bankowym 
albo Real Estate urządzeniem (daw- 

niej Bank) z licencya, w jednej z 

najruchliwszych części Milwaukee a v 
Świetna sposobność dla człowieka 

mówiącego po polsku i znającego in- 

ne obce języki. Dobra realność albo 

farmę weźmiemy pod rozwagę co do 

spłaty. Haentze and Wheeler, 3198 

Milwaukee ave. 8 

NA SPRZEDAŻ grosernia i buczernia 
na Maryanowie. 83ti Racine ave., za- 

pytać się w «alonie. 

NA SPRZEDAŻ maszyna do szycia. 
1911 Cortland ul., na dole. I 

Kupno i Sprzedaż. 

Pieniądze na pożyczki 
>· |>ożycz;iinv pieniądze właścicielom j>r.> 

i»ertów nn drugi mor/ecz. Jeżeli potrzebujecie 
>icnięd/y do spłaceniu procentu nu wuszym 
liorwszym niorifeezu lub chcecie ulepszyć *«w«> 
łom. kupić lub zamienić swoje properta. lui> 
tplacić prywutne długi, proszę z/łosi do na·· 

Viisze rnty su najniższo w Chicago. .Możecie po· 
tyczyć od $100 do $3000. i spłacać z powrotem 
niałycli miesięcznych spłatach. 

iJvilius L. Marks, 
Bankier Morgeciowy 

'9 W. Monroe ul., rog Clark ul., Pokój 603 
Telelbu Kandolpli +200. 

Potrzebujesz Pieniędzy? 
My ci je dostarczymy. 

Potrzebujesz pieniędzy do niecenia 
procentu, na marjrecz lub padatków, po 
t!/el»ujesz trot^wUi do wypłacenia Uoo· 
traktu sprzedaży lub kupna to zi{ło< 
się do nas. My damy ci pożyozkę na U· 
twe spłaty. lici%c.Vt procent. 

B. STEIN & co., «se·; 
Pnij 112. 36 S. STATE UL, rof Minri· al. 

Telefon Central 198W 

Pieniądze na Pożyczki 
Irobinry wam pożyczkę na Dni|t Morc«ci aa 
rusza realność na jaU^kolwieUb^d* sumę w 
irótklm czasie. My liczymy procent i wy tno 
ecie spłacać w łatwych miesięcznych ratnołL 
leżeli potrzebujecie pieniędzy n· budowę, lab 
la ulepixenle waszych propertów. d<> «apłaoA· 
ii· podatku lub procentu na r aizyob propes· 
aeb, albo jeżeli chcecie spłacać swój pierw^tf 
Dorfecz. Jeżeli kupujecie lub zamieniacie s«n· 
e properta a potne bu Jeoie eot<'iwKi do rai» 
mięcia wasreio kontraktu, zgłoście się do aa* 
LOUIS 8TKRN & COMPANY 

Mortjęajje Bankierzy 
a y. La Halle nllca 

Fftl-wschortn! rój MadUon I L* Malle «1 
•ukój 909 Telefon M«ir> 4M 

iALON na sprzedaż. Adres w adm 
)ziennika Chicagoskieigo. 4 

BARGAINi 

luszę sprzedać ozdobny $ 1 5U pailo- 
owy garnitur i:'.2 — S40 forte— 

iian S110 — mosiężne łóżko. goto- 
ralnie, dywany :<X12 — $:· stół do 

adalni i stołki, używane tylko i' 

niesiyce, al)>o pojedynczo. .Mieszka 

io: «019 Jaekson ooui., blisko Ke- 

Izie ave. ti 

>" SPRZEDAŻ piekarnia, dobre — 
/vrobion»· miejsce, z powodu owdo· 

npuia. Musi być sprzedana. Adres w 
dm. Dziennika Chieagoskiego. -1 

'IKKARNJA na sprzedaż polska do- 

ra okolica. 1801 Armit-nge ave. I 

IROSERNiA ii o sprzedania i skład 

ygar. 14»L' N, Ashland ave. 1 

,\\ SPRZEDAŻ mała grosernia; — 

out z mieszkaniem $10. — -l 7»4 S. 

ida ul. 

Prywatne Pieniądze 
do wypożyczania w sumach od 

*500 do $20.000 
la Pierwsze i Drucie o rzecze na Chi 

lagoskie ulepszone properta po najnifc 
zych ratach i najlepszych warunkaclL 

julius Moll & Son 
Mortgage Bankera 

131J Milwaukee Ave. 
róg; Paulina ul. 

Teraz .Jest Czas 

'oetarać się o farmę w nowej polskiej 
olonii osiedlająca się \r Arkansas. Ceny 

irądko pójdu w górę. Przyjdźcie albo 

piszcie. 
daryau Nowacki, manager Land 

Department. 

RIDEIJTY STATE 

2975 Milwaukee Ave. 

« SPRZEDAŻ interes k.p.wiecki, 7 

it stary $4000 qbrt roczny. Zgłosic- 

ie *lo E. J. Makowski Jolict, I1J. 

XD 

IPRZEDAM lub zamienię na dom 

ilerwszorzędna grosernię i skład rzeź 

liczy. Adres w adm. Dziennika Clii- 

agoskiego. C 

•rosemię w jęęMo zaludnionej pol— 
kiej dzielnicy sprzedani tanio z po- 

rodu samotności. 1239 iluron ul. 
4-6 

)OM murowany sprzedam. -1-4 i gó- 
a. gaz, ustępy wewnytr 1464 W. 

iuron ul., .właściciel 1541 Fry ul. 
4-6 

łALBIKKMA na sprzedaż. 2007 S. 

lobey ul.. 4-6 

>l"żY pies na sprzedaż, loi6 W. E- 
ie ul. 

! POWODl" dwóch interesów sprze- 
lara bardzo dobry salon lub.zauiienie 

ia małe properta. Telefon Iiaymar- 
:et 339:3. 4-7-8 

IKLAD rzeźniczy na sprzedaż, do- 

re miejce. 214!» Thomas ul. 

iori i wóz na sprzedaż. 1526 W. - 

ul. 10 

;*— .S7.> wasz wybór z trzech ko- 

i. ważą 900—1C00 tuntów; kupi- 
iśmy automobile ciężarowe. 2'J22 N. 

'alifornia ave. S 

PRZEDAM grosernię rogową, łanio. 

Ogłosić się 1643 W. North ave. 

-PRZEDAM grosemię za $150, z po- 
rodu iż mam dwie. 723 N". Ayres ot. 

... 7 

[A SPRZEDAJ gramofon, maszyna 

0 szycia, szafka na statki, bardzo 

anio. 1012 Aehland ave., 3cie piętro 
ront. 

SPRZEDAŻ statki domowe z po- 
rodu wyjazdu na dole. 1345 Blanche 

1. 

"rządzenie z buczerui na sprzedaż. 
901 Wabansia avc., róg Lincoln ul. 

5 
' 

1 A SPRZEDAŻ lodownia i wszystkie 

arzędzia do buczerni. 2 'J 2 1 N. Uak- 

jy ave. 

la sprzedaż piekarnia, skład tylko, 
ęzyk angielski i niemiecki wyinaga- 

y. Adres w adm. Dziennika 
Chica- 

oskiego. 6 

.'A SPRZEDAŻ grosernia i buezernia 

oń i wóz. Stare, wyrobione miejsce. 

32 6 N. Ashland ave., 2gie piętro. 
4-6-8 

KLAD kawy na sprzedaż z powodu 
horoby żony. Adres w adm, Dzien- 

ika Chicagoskiego. 5 

i A SPRZEDAŻ zakład czyszczenia.— 
401 W. Division ul. XD 

od 3 do 25 akrów i wyżej 

a sprzedaż lub zamianę blisko mla- 
ta Erie. — T. U. Clapper, McKean. 

*a. 


