
Drobne ocrfaszenîa. 
POD HVAGÇ POÏ.SKIM LEKA- 

RZOM. 
Polski le*:arz Phisic-Akuszer znaj- 

dzie wdziec-ne pole do pracy w oko- 

licy parafii Przemienienia Pańskiego 
TV Ravenswood. Proszę telefonować 
po etej wieczorem: Ravenswood 
S900. lub zgłosić sie osobiście po 
bliższe informacye. Damy wygoJny 
Ic'tal w centrum dzielnicy. R. Z. Dą- 
browski. 5110 Lincoln ave. 22 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1068 MarslfTleld ave., w tylnym 
domu na drugiem. 22 

Chce wynająć próżny skład, który 
l^st dobry na grosernię i buczernię. 
Adres listownie Dziennik Chicago- 
skiego. TB. 22 

UMEBLOWANY pokój do wynajęcia 
Î1 2"< tvgodniowo. 68S Milwaukee av 

24 

wvnajçcla 4 pokojowe mieszka- 
nie. $3. —1012 N. Ashland ave. 22 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 2gie piętro, front. 1"40 North 

SZKOŁA TANCOW 
ST. MUSIAŁA 

Pod Nr. 1182 Milwaukee Ave. 
'i Piętro na Lewo. Lekoye od- 
Hi\vj«ią *ię w Środy i Soboty o 

S-ttiej '«ietior. Zapisy w s/kole. 

Najstarsza i Największa 

SZKOLĄ 

Języka Angielskiego 
1.111 ΛΥ. CHICAGO AVE. 

otwiera kurs języka anielskie 
Si w tych dniach. Ka^dy z do- 
λτλ hęcia .noże s;? tutaj łat- 
w-ł nauczy* nr 6 wić. pisać i czv- 

t*.f jsr> ansv's^u. 

Zgłosić się do:' 
LUBOMIR PkARYSZEWSiU. 

Nauczyciel, 
1S11 Λ\*. ( HICAGO AVE. 

ΠΑ5ΤΕβ^·#Τ5ΤΕΠ 
l'IY/IFÏ V M Vinstrukcvi kroju. d« 
l)l/r<ILlj{la>l I senio\van;a i szycia 
damskich Tibtor·*·*- według najlepszych 
•ystcmdw. Wyuczcie si? szycia własnych 
ubiorów i zaoszcz?ùzcie pieniędzy, ζλ 
n:e wielkim k»sztetn. 

KUKSA DZIK Ν Ν Ε I WIECZORNE 
J. KtSMCKA. Pr.vBcjpiil 

MASTEK l>ESIUNING SCHOOL 
Pokf.» 4HS-4IS — UH .\. Lii *nlle St. 

naprzeć.wk·» ratusza miejskiego. 

F^olsRie Biuro 

Pożycza Pieniądze 
Na Pierwsze Morgecze 

Kupuje i Sprzedaje 
Properta 

Asekuruje — Notaryusz 
2132 N.WESTERN Α\Έ. 

Naprzrciw Hnmburg l*L 
Tełe/on Humboldt 4578 

POTRZEBA pannę na mieszkania. — 

1621 Augusta ul., 2gie piętro, front. 

POTRZEBA dziewcząt lnb małżeńst- 
wo na mieszkanie. 941 Erie ul., bli- 
sko Milwaukee ave., 2gie piętro. » 

POjRZEBA panien albo panów na 

mieszkanie. 1818 Augusta ul., lsze 
piętro. 

POTRZEBA jednego pana na stoło- 
wanie, wygodne mieszkanie. 1648 
W. Ohio ul., 2gie piętro, front, blis- 
ko Ashland ave. 

Pokój i sypialnia do wynajęcia dla 
bezdzietnego małżeństwa lub panów. 
902 N. Winchester ave., 3cie piętro, 
front. 

DWA pokoje do wynajęcia dla pa- 
nien. 1813 Superior ul. 

SKŁAD do wynajęcia. Dobra okolica. 
1418 W. Division ul.. 2a;ie piętro. 

POTRZEBA panów na mieszkanie. 
1461 Tell place. 

Piękne widne 4 pokoje do wynaję- 
cia. 1152 Noble ul. 

GROCERISTI 
SKORZISTAJU. 
Jeżeli przeprzc wadzaja swój interes, 
w odpowiedzialnej^ miejscu, jest 
skład do wynajęcia, tanio. 1321 Hu- 
τοη ul. Zgłosić się 1501 Chicago ave. 

Pokój do wynajęcia dla przyzwoite- 
go pana. 1119 N. Lincoln ul., front. 
2gie piętro, przy Division. 

T'MEBLOWANY pokój do wynajęcia 
2gie piętro, z tyłu. 8 22 N. Hermita- 
ge ave. 

POTRZEBA dwie panienki na miesz- 
kanie. 1024 Milwaukee ave., 3cie pfę 
tro. 

POTRZEBA pana na mieszkanie.— 
W tyle na 3ciem. 1447 Emma ul. 

POTRZEBA jednego pana na mie- 
szkanie. 1155 Nobleul. blisko Diji- 
sion, 3ci* piętro, front. 

Pokój do wvna.jęcia. 1030 TVood ul. 
2gie piętro, front. 

POTRZEBA 2ch panów na mieszka- 
nie. 1333 Huron ul., 2gie piętro. 

POTRZEBA dwóch kolegów na miesz 
kanie, front. 93S Milwaukee ave. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. Osobne wejście. 3cie piętro. — 

1804 Division ul. 

Pokój, osobne wejście. 1 β2β Division 
α!. 

POTRZEBA na mieszkania wdowca, 
albo starszego kawalera. 3cie piętro. 
1130 Ashland ave. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1620 Brighara ul. 

ΓΜΕΒΙ-rOWAXY pokój do wynajęcia 
dla 2<~h lub trzech. 1152 Milwaukee 
ave. 

POTRZEBA pana lub panny na mie- 
szkanie. 1459 Tell pl. 

PRACA. 
POTRZEBA pomocy w fabryce mło- 
dych mężczyzn tylko I8c na godzinę 
Dobra sposobność do awansu. Zgło- 
sić się 2226 W. Lake ul. 24 

POTRZEBA doświadczonych bejścia- 
rek przy damskich surdutach i ope- 
ratorek. 947 Ashland ave., Jos. Spie- 
gel. 22 

POTRZEBA do przyszywania guzi- 
ków, wykończarek przy spodniach i 

fastrygowania kantów przy dam- 
fastrvgowania kantów przy dam- 
skich płaszczach i kostyumach, naj- 
lepsza zapłata. Hebraun Bros., and 
Sholder. 212 S. Franklin ul., óte pię- 
tro. 22 

POTRZEBA kilku dobrych inteligen- 
tnych chłopców przeszło 16 letnich, 
do czystej fabrycznej roboty kraja- 
nia ..musie rolls". Dobra sposobność 
do awansu. Dobra zapłata i nadwyż- 
ka za dobra robotę. Zgłosić się — Im 
perial Plaver Roli Co., 17 39 W. 22 

uK 24 

POTRZEBA mężczyzny w składzie 
starych rzeczy. Stała praca, dobr^ 
zapłata. Zgłosić się zaraz. 2116 
South port ave. 22 

POTRZEBA .piece"' prasownika przy 
spodniach i małych dziewcząt do czy 
szczenią spodni. 610 Bickerdike ul., 
2gie piętro. 24 

POTRZEBA doświadczonych opera- 
torek i wykończarek i do p"zysz\— 
wania guzików przy sukniach i pła- 
szczach. 2023 W. Division ul. 2 4 

POTRZEBA chłopca 14 do 1,-letnie- 
go do nauki drukarstwa. $.> na po- 
czątek i .tips*. Sil W. Lake ul. 

POTRZEBA do szczotkowania < bru- 

sher). do fastrygowania kenwesu i 

małych dziewcząt do 14 do rozmaitej 
roboty przy surdutach, poświadcze- 
nie nie kon'erzne. 1910 \\" Nortii 

ave., blisko Milwaukee ave., r.cic pie 
tro. 24 

POTRZEBA kobietv do mycia stat- 
ków. stała praca, dobra zapłata. — 

230N. California ave. zcłosić się 
zaraz. 

_j 1 rrr-— 

POTRZEBA młodego człowieka do 
wyuczenia sie fachu fotoKraficznejro. 
957 Milwaukee ave. 24 

POTRZEBA dziewczyny jako sprze- 
dawaczki i do reperowania w skła- 
dzie damskich płaszczy. 962 Milwau- 
kee ave. 23 

POTRZEBA kobipt do przebierania 
starych szmat. 174."» Clybourn ave 

POTRZEBA FARMACEUTY pełny 
registrowany lub asvstent. Dobra za- 

płata. stał praca. W. X. Dzień. Chic. 

NIEWIASTA w średnim wieku otrzy- 
ma miejsce samodzielnej gospodyni, 
niema dzieci. Zgłosić się w sobotę, 
lub niedzielę. 2027 Haddon ave., bli- 
sko Robey ul.. 3cie piętro. 

I POTRZEBA kobiety do pilnowania 
I dziecka — utrzymanie i St.óo tygo- 

dniowo. 2327 Soutiiport ave. 

POTRZEBA dziewczyny lub kobiety 
do nivcia statków, β4 Milwaukee av 

■ 

POtRZTSBA operatorów przy dam- 
skich płaszczach, mężczyzn i kobiet. 
1374 Milwaukee ave. 25 

POTRZEBA do robienia kuferków. 
Dobra zaplata i warunki. Zgłosić się 
zaraz. C. A. Taylor Trunk Works, 
fiTS X. Halsted ul. 24 

POTRZEBA dziewcząt do pracy w 

piekarni. Quaker Biscuit Works, — 

415 Ν. Sangamon ul., blisko Kinzie. 

POTRZEBA do robienia kieszeni, do 
fastrygowni kenwesu przy surdutch. 
F. Starek, 411 S. Sancamon ul. 28 

POTRZEBA kucharki na noc. Polka 
ma pierwszeństwo. $14 tygodniowo, 
niema mycia naczyń, dobre warunki. 
WhitP House Lunch .3205 X. Clark 
ul., blisko Belmont ave. 24 

POTRZEBA dziewczyny do osólne* 
domowoj roboty, pokój wikt i $S ty- 
godniowo. 38 48 Cottage Grove ave. 

24 

POTRZEBA doświadczonego szewca 

który może przyjść gotowy z narzę- 
dziami. Zapłata $18 do $20 tygodnio 
wo. 747 E. 71sza ul. 25 

POTRZEBA doświadczonych dziew- 
cząt do sortowania rękawiczek. The 
RelianceGlove Co., 2500 W. Chicago 
ave. 

POTRZEBA masarza do wyrobu wę- 
dlin. 160$·W. Superior ul. 24 

POTRZEBA prasowników na czysto 
i kieszoniarek przy surdutach. 1713 
EHen ul. ^4 

POTRZEBA służącej, aptekarz Krzy- 
wiński, 4901 Barring ave., East Chi- 
cago Ind. Telefon S52. 29 

POTRZEBA dziewcząt pomiędzy 14 

i 18 lat do papierowania pudełek do 
cygar. A. O. Fisher and Co., SI8 X. 
Franklin ul. 

POTRZEBA DZIEWCZĄT I KO- 
BIET DO LEKKIEJ FABRYCZNEJ 
ROBOTV. IM)BR.Y ZAPLATA, POD 
CZ W NAUKI. ZGŁOSIĆ SIK ZARAZ 
FISEXDKATH G LOVE CO., 2<>0i 
ELSTOX AVE. 2.1 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty, bez gotowania, mała polska 
familia, dobry dom i dobra zapłata, 
dla porządnej i dobrej dziewczyny. 
2124 Pierce ave.. 2 bloki od Milwau- 
kee ave. i Robey ul. 

POTRZEBA robotników przy żelazie. 
Douglas Iron Works. 522 S. Aberdeen 
ul. v 

24 

POTRZEBA formana w składzie spo 
dni przy gotowych (ready madę1! spo 
dniach, do zarządzania magazynem 
w raałem mieście w środkowym Illi- 
nois. Adresować Dziennik Chicafo- 
ski 27. 

POTRZEBA starsza kobietę do pilno 
wania dwojęa dzieci. Zgłosić się za- 

raz. 1335 Wade ul. 

POTRZEBA kobiety w starszym wie- 
ku do domowej roboty na krótkie 
godziny. Proszę się zgłosić w niedzic 
lę. 1941 Evergreen ave., 2gie piętro, 
front. 

POTRZEBA dobrze się przedstawia- 
jącego chłooaka przeszło lSIetniego 
do wyuczenia się w składzie sukien 
i ubrań damskich. 136S Milwaukee 
ave. 24 

PRACA. 
POTRZEBA robotników w naszym 

depatramencie .nitratlng", 56c na 

godzinę. Sinlo godzinna praca. Wy- 
godne mieszkania przy fabryce. — 

J6.50 tygodniowo. Zgłoszenia muszjj 
być osobiste do biura pracy przy fa- 

bryce w Aetna Indiana. Jechać kole- 

ją Sont*· Shor« Interurban przy Illi- 
nois Central stacyi do Gary, Indiana 
— Aetna Explosive Comp. Inc. 22 

POTRZEBA 6 młodych dziewcząt do 

lekkiej fabrvcznej robotv w cukier- 
ni (Candy shop>. Stała praca. 312 N. 

Michigan ave. Β. Allegrettl. 24 

POTRZEBA doświadczonych dziew- 
rzat przv czapkach. Stała praca i do- 

bra zapłata. Zerlosić si«* do Kloth- 

Belt Co., 409 S. Halsted ul. 24 

POTRZEBA doiwiadczonvch dziew- 
cząt do obdzierania tabaki. S. Petlirh 
1217 So. Sawver ave. 22 

POTRZEBA oneratorek i kieszenią— 
rek przv .rustom' spodniach. Stała 

| praca, dobra zapłata. 1 blok na połu- 
dnie od Division ul. blisko Larrabee. 
616 W. Kim· ul. 24 

i POTRZEBA kobiety do mycia na- 

czyń. tygodniowo, 7 dni w tygod- 
! niu. 3S64 Cottage Grove ave. 22 

I POTRZEBA mężczyzny .dry cïeaner' 

j .spotter' i dziewcząt do prasowania, 
j American Cleaning and Dyeiiłf^ — 

| 4252 W. Lake ul. 22 

1 POTRZEBA dziewcząt do przyszy- 
) wania suzików przy damskich płasz- 

czach i surdutach. S. Schapiro and 
Co., 1250 X. Paulina ul. 24 

POTRZEBA POMOCNIKA MASZY- 
NISTY 1 CIHiOPCÓW. 3015 W. LA- 
KĘ CL. 24 

POTRZEBA doświadczonych do lu- 
towania na .Pin work'. Dobra zapła- 
ta z nadwyżka. American Can Co., 
1X34 Clybourn ave., wchód od Clay 
ul. 24 

POTRZEBA sprzedawicza kawy hur- 
townie. ZHosić się 1231 S. Śanga- 
mon ul., przed lOtą rano. albo po 4 

popołudniu. 22 
—. — i 

POTRZEBA chłopców do pracy w 

fabrvce szczotek. 1311 N. Robey ul.. 
z tyłu. 22 

POTRZEBA ôO mężczyzn do prarv 
w fabryce. $12 tygodniowo. Zgłosić 
sie National Biscuit Co.. îon.i V\\ 
Randoiph ul. 20-21-24 

POTRZEBA do mycia naczyń. Re- 

Rtauracya. 4S<5 Milwaukee avf>. 22 

POTRZEBA ćziewczyny do ogólnej 
domowej roboty. W. Kay, 1Π37 N. 
Hoyne ave. 2 2 

POTRZEBA 2ch dobrych malarzy. — 

1Π45 Augusta ul. 22 

POTRZEBA chłopaków 1 młodych 
mężczyzn do pracowania popołudniu 
wieczorem ł soboty podczas uczęsz- 
czania do szkoły Association rano. 
Dobra sposobność otrzymania wy- 
kształcenia i pracy w tei? sam czas. 

Zgłosić sie do budynku Association, 
1621 W. Division ul. 21-24-26 

POTRZEBA do'obddzierania tyto- 
niu. Stała praca, dobra zaplata. — 

1605 W. Polk ul. 24 

POTRZEBA niewiasty do domowej 
roboty. Zgłosić się pnr. 1536 West 
Chicago ave. 2Γ» 

POTRZEBA operatorek i przyszy- 
wania guzików przy damskich sur- 

dutach. 1546 Emma ul., 2gie piętro, 
— tyle. blisko Ashland. 22 

POTRZEBA ROBOTNIKÓW DO 
PRACY ZEWNĄTRZ Τ WEWNĄTRZ 
FABRYKI. STAŁA PRACA PRZY- 
NIEŚCIE OVERALLS I PRZYJDŹ- 
CIE GOTOWI DO PRACY. BAR- 
RETT CO., 2900 SACRAMENTO 
AYE. 24 

POTRZEBA do prasowania częśc: 
przy spodniach. — 610 Biekerdikt 
ul., 2 piętro. 21 

POTRZEBA buchfaltera, zgłosić si^ 
pnr. 1357 W. Blacfchawk ul. 2 S 

POTRZEBA dziewcząt do szycia prz\ 
fartuchach. Seaman Bros., 17ID W 
Division ul. 24 

POTRZEBA młodej dziewczyny dc 
zajęcia się 2 letniem dzieckiem. — 

2008 Lemoyne ul. .24 

POTRZEBA doświadczonych wykoń 
czarek przy spódnicach i sukniach.— 
1045 Wabansia ave. v 2i 

POTRZEBA młodych mężczyzn. Th< 

Imperial Glue Works. — 172 N". Maj 
ulica. 24 

POTRZEBA DOŚWIADCZONYCH 
MĘŻCZYZN DO SZYCIA PRZY PU— 
TRACH I FASTRYGOWANIA KAN- 
TÓW. DOBRA ZAPŁATA. ZGŁOSIĆ 
SIE RESKIE KIRSOHBAUM AND 
<Y>.. 302 S. MARKET l*Ł. 3cie PIĘ- 
TRO. 27 

POTRZEBA DOŚWIADCZONYCH 
DZIEWCZĄT DO PRZYSZYWANIA 
GUZIKÓW Τ WYKOŃCZAREK — 

PRZY SPODNIACH. DOBRA ZA- 
PŁATA. ZGŁOSIĆ SIE RESKIE, 
KIRSCHBAUM AND CO.. 302 S. 
MARKET UL., 3cie PIĘTRO. 27 

Z HEGEŁER. DANYIŁŁE, ILL. 
BACZNOŚĆ polacy: 

Czytając różne gazety, dowiaduję 
się. iż bardzo wielu z naszych braci 
rodaków sa bez pracy. Aby im dopo- 
módz daję do wiadomości, że w o- 

sadzie HEGELER przy Danville, 111. 
< ûedlili się wyłącznie Polacy, którzy 
przez ostatnie dziesięć lat wciąż idą 
w górę i teraz maja pierwszeństwo i 
swoja własna parafię. 

Więc. jeżeli którykolwiek brat Po- 
lak życzy sobie stałej pracy w cyn- 
kowni, to jest każdego dnia roku. 
niechaj śmiało przyjeżdża a robotę 
otrzyma. Zapłata wynosi od $3 do 
$5 — ośmiozodzinna praca. — Wa- 

lenty Czapski, foreman. 27 

POTRZEBA DZIEWCZYNY DO DO- 
MOWEJ ROBOTY. 1523 SO. AYERS 
AYE. 22 

POTRZEBA fastrygarek przy płasz-- 
czaeh i kostyumach w składzie albo 
w domu. S. Shapiro andf Co., 1250 
>' Paulina ul. 24 

POTRZEBA doświadczonych sprze- 
dawczek w składzie sukien, dobra za 

płata, stał praca. 13 6S Milwaukee av 

24 

PRACA 
POTRZEBA DORREGO CHŁOPAKA 
ZGŁOSIĆ SIE DO A DM. DZIENNI- 
KA CH1CAOOSKIEGO. 

POTRZEBA robotników do le- 
jami 27^c na godzinę, na 

ι początek, także 10% nadwyż- 
ki płacimy extra co miesiąc. 

| Zgłoście się do Biura Pracy 
! Crsne Co- 4Gta i S. Kedzie Av. 
ι POTRZEBA dziewcząt wyżej i niżej 
I 1(> lat. J. Zorn, Eri? ul. i N. Oakley 

boul. 22 

POTRZEBA wykońezarek przy ,.cu- 
stom" spodniach, które mogą odsta- 
wić najlep' ą robotę. Dobra zaplata. 
C. R. Clauson Co., 179 N. 5th ave. 

o 2 

! POTRZEBA robotników 
na podwórzu, w naszej 
fabryce na 15tej ulicy i 
S. Canal; i na I5tej i S. 
Rockwell ul. Zgłosić się 
do biura pracy Crane Co. 
40ta i S Kedzie. Ave. 
CZ V ^POTRZEBUJECIE CRf-OPCA 
OD 14 DO 17 LAT DO POSYŁEK. 
DO FABRYKI, NA WÓZ LUB NA 
FARMĘ,· TELEFONUJCIE FRANK- 
MN 3015 — LOCAL 7», A PAN 
ŚLESZYŃSKI PRZYŚLE WAM OD- 
POWIEDNIEGO CHŁOPCA. ADRES: 
1007 CO l'NT Y ItLDG., CHICAGO 
1LL. XD. 

POTRZEBA wykończarck przv sur- 

dutach. Jacob Rose and Co., G2S— 
fi.'ÎO Jackson boul. 

POTRZEBA dziewczyny lub kobiety 
do domowej roboty. Zgłosić się do 
salonu. 18Γ»2 Milwaukee ave. 22 

POTRZEBA chłopaka 1 fitolcf nicpo, 
stała praca. 1G4S Iladdon ave. S. 
II. W. Buiton Co. 20-21-21 

POTRZEBA portera do piekarni — 

przy cukierni. Stała praca, lit',.} Mil- 
waukee ave. 2 2 

β1 
POTRZEBA 

GO Molderów 
Malleable Kenrh albo air 

Squeżer nowy fnrnace do- 
piero oo wstawiony. 

1 godzina jazdy od Chicago 
trainwajefii 10 centów. 

Mallaeble Iron Co. Hammond, Ind. 
nd 

POTRZE DA fi 0 0 robotników do ko- 

palni węgla i na kolej do Stanów 
West Virginia i Kontucky. Mężczyzn 
do boru i <lo hoteli. 1S20 S. Ashland 
ave. 22 

POTRZEBA dobrej dziewczyny lub 
ting' departamentu. r»Hc na godzinę. 
S /godzinna praca. Aetna Explosive 
Co.. Aetna Tndiana. 22 

POTRZEBA wykończa rzy przy męs- 
kich surdutach 3 2 X. Market ul. — 

Pokój P. 11. 22 

POTRZEBA krawca do bnszlowania. 
1241 X. Clark ul. A. Bierstcin, — 

Sup. 35 i. 24 

POTRZEBA 2ch chłopców. Zgłosić 
się 004 X. California ave. 22 

POTRZEBA doświadczonego „bal— 
lor' w składzie starego żp!aztwa, — 

stała pracr. dobra zapłata. 101" W. 
Grand ave. 22 

POtRZREBA balwierza na stałe, al- 
bo może wynajęć balwiernię, lub ku 
pić. z powodu że jestem powołany 
do wojska. 23 IG So. Rockwell ul. 22 

POTRZEBA kobiety do domowej ro- 

boty. 5322 Lovejoy ave., róg Cen- 
tral ave.. Jefferson Park. *xx 

POTRZEBA operatorek do maszyny 
z jedna i z dwoma igłami. Dobre 
pieniądze pr-y rządowych unifor- 
mach. Zgłosić się John Hall. 411 S. 

Sangamon Ul. 19-20-22 

POTRZEBA doświadczonych dziew- 
cząt do sortowania .broom corn'. — 

Stała prac? dobra zapłata. 144 4 S. 
Ashland ave. 22 

wm -w u.—·ι·ι·ι· mmm. inu Ol 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- 
sowania na czysto. 2153 Milwaukee 
ave. 22 

DOSWIADCZCX YCH ..feeders", „fol 
dTS" i ..shakers*. Zgłosić się na Î» 

piętro do ofisu superintendenta. Mar- 
shall Field and Co., — Retail. 24 

POTRZEBA ('.oświadczonych prasow- 
ników szewków i kantów. T. B. Sha- 
ne, 222 W. Monroe ul. 22 

POTRZEBA doświadczonych dziew- 
cząt do przyszywania guzików przy 
płaszczach od deszczu. Stała praca, 
dobra zaplata. C. B. Shane, 222 W. 
Monroe ul. 22 

POtRRZEBA prasowników przy spo 
dniach ·' -ukniach. 134 S. Market 
ul., blisko Adams ul.. Gte piętro. '12 

-AER.'KA. która zatrudnia wiele 
polskich kobiet i dziewcząt potrze- 
buje kilka więcej do roboyv dla ar- 

mii i mirynarki Stanów Zjednoczo- 
nych. Polskie dziewczęta które mo- 

gą przyjechać do Cleveland. Ohio 
mosą zarabiać dobrze. Początkujące 
zarabiają tvpodniowo. Poświad 
czone zirabiają od $16 do $25 ty- 
godniowo od sztuki. Ta fabryka mia- 
ła sta'r. prace przez 1 ή lat. Adres»* 
wać P. O. Box GS Station D — Cle- 
veland. Ohio. 22 w. 

POTRZEB dziewczyny a'bo kobiety 
do oeólnej domowej roboty. 1S00 X. 
Hermitago ave. 22 

Potrzebo dziewczyny do lekkiej do- 
mowej roboty. 230!) Thomas ul. 24 

τ- 
POTRZEBA dziewczyny do ocólnej 
domowej roboty. ΙόΟΙ X. lloyne av. 
Philip Panter. 24 

POTRZEBA natychmiast zdolnego, 
dobrego 1 uczciwego ORGAXIStY. 
Pensva i dochody dobro. Zgłosić się 
do: Rev. M. Polaski, Oli City, Pa. 
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Kunno i Sorzadai 
N'A SPRZEDAŻ 2-3 piętrowe budyń 
ki. rentu $188 miesięcznie, bargain. 
2545 W. Walt on ul. 

NA SPRZEDAŻ parp.ż i szap repera- 

cyjny, najlepsza lokacya na zachod- 
niej stronie dla takiego który się 
zna: tanio. $500; czyńcie prędko. — 

1522 Chicago ave. 

NA SPRZEDAiŻ tanio 2 picce. ogrze- 
wacz i kuc; h on η y z urządzeniem do 
ciepłej wody. 1647 Chicago ave., — 

2gie piętro. 24 

NA SPRZEDAŻ automobil marki 

.Chalmers*. 1915 model Limousine. 
1415 W. Division ul. 

SPRZEDAM .dressing table' i stńl 

kuchenny. 4052 Palmer st., 3cie pię- 
tro. 

NA SPRZEDAiŻ awrsztat szewiecki, 
dobre miejsce sprzedam za wasza ce- 

nę. 7 prędkiego wyjazdu. IGI4 Cort- 
land ul. 

NA SPRZEDAŻ 5 pomieszkaniowy 
frame przv Southport ave., blisko 

Wrightwood, w najlepszym porządku 
Rentu $58 miesięcznie. Cena $6000. 

j Gotówki $1000, wezmę mały dom w 

zamianę, komisowe agentom. Dur- 

| sciilag, 2603 North ave., Armitage 
I "ιολ o?.9S_27 

120 AKROWA farma w Wisconsin 

na sprzedaż lub na zamianę, 0 sztuk 
bydła, 2 cielęta. 4 konie, 150 kur, 
50 gołębi, najlepsza maszynerya, cały 
zapas. 7 pokojowy dom. piwnica, dom 
do lodu oraz i sprzęty. 1450 North 

NA SPRZEDAŻ piekarnia tanio, w 

dobrej okolicy — Dzienny przychód 
$40. Z'głosir· się pnr. 2653 W. 21sza 
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BACZNOŚĆ 
η- Cragin 2 piętrowy dom pnr. 2218 

Lord avo. skład z mieszkaniem i 

wielkie 4 pokoje u góry. Skład o: 

becnie próżny. Dobre miejsce na każ. 
dv interes, przy polskim kościele.— 
Cdna $3500. Rentu ÎM. Morgecz 

$22S0. Dopłacę $.">00 1 zamienię za 

większe. Zgłosić się 851 X. «buliłaηd 
avo.. Γ,rie piętro. 

$."»no gotówki kupi wygodny piçcio- 
pokojowv domek na Jadwigowie. — 

1'stęp. wanna i Raz wewnątrz. P.aso- 

ment i córa. Pędzie wasz za $21 Γ»0 

Dom Komisowy, 1 Division ul. 

1 Zamienimy drewniany dom w Λνοη- 

[ nątrz. wartości $"1100: flłup $1100. 
ι dało, 2po 4 pok., ustępy i caz wew- 
I za lepszy dom 5 lub 0 pokoi renta w 

; Avondale. Przyjmiemy większy mor- 

i Kecz i dopałcimy $4 no gotówki. — 

j Dom Komisowy, 1 .V»:» Division ul. 

i MŁODE kanarki na sprzedaż Rolarze 
!»4 8 Lincoln ul. 

NA SPRZEDAŻ kanarki. 134 6 Wnl- 
ton ul., w tyle. 

SPRZEDAM konia tanio 3 lata stary 
dobrv do biegania. 3 0 12 N*. Leavitt 
ul. 

Μ Γ R OWA Ν V dotn na wymianę na 

farmy. 1S4ô W. Superior ul. 

Wymienię murowany dom 2-4 ustę- 
py wewnątrz — za gOsernię, biiczer- 

nię lub salon. 184."· W. Superior ul. 

ΧΛ SPRZEDAŻ 2 piętrowy murowa- 

ny dom ι» pokojowe mieszkania, dę 
bowe podłogi i wykończenia, Góra i 
basement. Cena $5800. 2"»44 Thomas 
ul. 

SPRZEDANE będą proporty 1809 
Wabansia ave., przez sąd na licytacyi 
dnia 25 września 1Π17, wtorek 11 co 
dżina rano, w biurze publicznej sprze 
dąży 2fi Nortli Dearborn ul. 2?ie f»ię 
tro. Każdemu wolno być na licytacyi 
i podać swą ofertę. Potrzeba $200 £0 
tówki. Stephen Love, komisarz licy- 
tacyjny, Pokój 002 — 155 X. Clark 
ul. 

Julian ulica — blisko Ashland 
ave. 2 i pól piętrowy } basement dre- 

wniany dom. Uica i zaułek asfalto- 
wane i zapłacone. Gaz wewnątrz. — 

Rentu 8/2 miesięcznie. Jeden mor- 

gecz na §1500 i dru;2i na $500. Za- 

mienią lub sprzedam za gotówkę. — 

Właściciel na miejscu. 

DOMOWE rzeczy do sprzedania i wó- 
zik koszykowy. 13o S Ashlnad ave., 

z tylu, 2gi piętro. 

NA SPRZEDAŻ fi pokojowy muro- 

wany cottage. 1810 X. Lincoln ul. 

BARGAIN. 40 akrów-farma 75 mil 
od Chicago, czarna ziemia, dobre bu- 

dynki i inwentarz, sprzedam, wpła- 
ty $1500, lub zamienię za dobry 
dom. S. Orner, 2027 W. Division ul. 

24 

! ZA farmę, zamienię mrtj nowy dom 
na Halenowie. Rentu przynosi $105 

fiiesięcznie. A. Zaremba, właściciel 
54 6 Reed ct. 

NA SPRZEDAŻ piec i dwa łóżka. — 

1S31 W. Erie ul. 

KAXARKI sprzedam tanio. 1320 W. 
Cornell ul.. Scie piętro, tył. 
NA SPRZEDAŻ rogowy dwu piętro- 
wy murowany dom, pnr. 1459 Holt 
ul., rós Blanche. Tanio. Przynosi 
$70 dzierżawy. 

NA SPRZEDAŻ dwu piętrowy dom 
p. nr. 154 2 Holt ul. za cenę $2500. 

NA SPRZEDAŻ dom na 2 familie na 

Jadwigowie, bardzo tanio, wezmę lo- 
ty w zamianę, albo $300 gotów- 
ki, reszta $18 miesięcznie. 2214 
Hamburg ul. 

Pożyczki 
Realnościowe 
Wypożyczamy pieniądze na 

I Pierwszy Morgecz po 5 i pół Procent 
| Ubezpieczamy także na Drugi Morgecz 
I na łatwe spłaty i liczymy maie komi- 
sowe. 

Hamman'a Bank Morgeczowy 
i 1922 W Ch'cago Ave, Tel. Humboldt 1731174 

■SPRZEDAM dom 2 Ρ" sześć pokoi, 
góra i basement. 107β Ν. Marshfield 
ave. 18-20-22 

\Λ SPRZEDAŻ PEERLESS MARKI 
Al TOMOlUIi, RERLIN RODY, W 
PIERWSZORZĘDNYM ST A ME. — 

ROHRE DO LI VER Y. TELEFON 
CENTRAL 4132. 2Q-22-25 

SPRZEDA" dom 2 Po sześfi pokoi 
çôra i bascmcnt. 1070 N. Marshfield 
avę. 19-20-22 

Kuono i Sprzedaż. 
POŻYCZKI ΚΑ DRUGI r/GRGECZ 

Ν Λ REALNOŚĆ 
NajniżPTe Raty Łitwp Spiaty 

JULIUS L. MARKS 
lîankler Moruoriony 

70 W. MO Ν F.OK UL., róc CLAKK 
Trlpfon Randolph β541 I'okôJ 7θΙ 

Ν A SPRZEDAŻ buczernia, grosernia 
w dobrej polskiej okolicy, dobra spo 
sobność dla Polaka. Sprzedaję z po 
w od u nieporozumienia familijnego.— 
Zgłosić się do salonu Β. X. i)47 W 
Chicago ave. 2< 

ΧΑ SPRZEDAŻ skład cukierków, ty 
toniu i drobiazgów naprzeciw szkol) 
— 609 N. Racine ave. 22 

80 A KROWA farma na sprzedaż 26 
akrów pod pługiem reszta pastwisko 
budynki i stajnie studnia etc. Sprze- 
daje z powodu samotności. Marya 
liynckowska, Hayward, Wis. 22 

ΧΛ SPRZEDAŻ 5219 Strong ul. no- 

woczesny 7 pokojowy cotta?e. ciepłą 
woda ogrzewanie, gaz, elektryka kon 

kretowy basement. Blisko nowej pol 
skiej parafii. Sprzedam prawie za 

bezcen. Z powodu śmierci w famili. 
20-22 

XA SPRZEDAŻ dom 2-6 pokojowe 
pomieszkania, sprzedaję z powodu 
wyjazdu z miasta, wtvm tygodniu.— 
2345 So. r .wyer ave. 25 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków. — 

Π02 filston ave. -2 

COTTAGE ia sprzedaż wszystko w 

dobrym porządku, blisko polskiego 
kościoła. Musi być sprzedany w tym 
miesiącu. Cena $1700. — 5P59 W. 
29ta ul. 22 

NA SPRZEDAŻ automobil, lekki 
truck dla piekarza albo rzeźnika. — 

1072 Mih.aukce ave. 22 

ZAKŁAD czyszczenia i farbowania na 

sprzedaż. 2153 Milwaukee ave. 21 
2·*>οο GREENVIEW avo. Grosernia 
r.a sprzedaż, bardzo tanio. 22 

PK/YMi.śt ιι: 
wasze star*» szmaty i fcelazo «Ιο naî», pła- 
cimy więe^j niż każdy inny. 

Copper za fnnt 
Tîori Rrass 1 Sc za funt: 
Yellow Jlrass, IP.c za funt 
Oł6\v (I.eaili 6c za ftjnt 
Stare szmaty "c za funt 

.F. (i(ll,nSTKt\ A so>, 
15î»S Kluliin \ v«·. Misko \iirtli \vr. 

Sposobność dla 
Robotników. 

Muszę sprzcdaf moje fi Int. blisko 
wielkiego polskieso kościoła, blisko 
fabryk, gdzie bardzo dobrze· płaca, 
blisko Unii tramwajowej. Sprzedam 
za każda na łatwe miesięczno 
spłaty. Zgłosi»'· sio Leon Friedlander, 
Pokój 40 — 1 01» N. La Sa Ile. ul. Te- 
lefon Main S043. 2.» 

FARMY WE WiSCONSINIE. 
W nowo zakładającej się kolonii 
polskiej .Lec!:". 

Gotowe farmy. 40 nkrowe i £0 a- 

krnwe z budynkami, żywym inwen- 
tarzom I narzędziami rolnirzemi, po 
cenie $1,300 i $2,łoo. Wpłat.ί na 40 

akrów î-">0, na Ro akrów ?">00. 3 lata 
wolne. Ziemia gliniasta, równa, wy- 
soka. Tylko 2 mile i mniej do mia- 
st." i kolei, polscy sąsiedzi, własne 
dwie farmy doświadczalne na miej- 
scu: piszcie zaraz wprost do właści- 
ciela po bliższe informacjo i po 
mapkę 7. widokami farm naszych 
pierwszych polskich osiedleńców i o- 

kolicy. 

WISCONSIN COLONIZATION CO. 
Sales Department 

EAU CLAIRE, WISCONSIN 

Sprzęty domowe na sprzedaż, ls/.e 

| p.etro, front. 112«S X. Lincoln ul. 

MOŻECIE kupić dobre ubrania lub 
pa'.to /u $12.50 
Dobry kapousz za 1.50 
Dobre t-rty do pracy lui) n^ świę- 
ta 2.50 do 3.50 
Mc lie sp'j tiiîe do i racy .... 2.">0 
Cieple ubrania spednie 4 9e 

s.^csuhes, 
1011 Milwaukee a\e., blisko Noble. 

| NOWE statki na sprzedaż na Racine 
! are. nr. 630, z tyłu na 3 piętrze. 

NA SPRZEDAŻ -i konie, bardzo ta- 
nio. Zgłosić się pnr. 2937 N. Ta Ima η 

ave. 

Północno-zachodni narożnik Belmont 
i Ciszej ul. Ulepszona lota, 119x125 
Cena §28S00. Dam dogodne warunki 
A. R. Siudzinski. 2139 Iladdon ave. 
Telefon Armltage 215 1. 

I DO sprzedania dobra grosernia z u- 
! rządzeniem buczerskiem. 1213 Fry 

ul., zpowodu starego wieku. 

NA SPRZEDAŻ 12 pokojowy dom.— 
Tanio, Nowoczesny. 1850 Park ave. 

NA SPRZEDAŻ Pnlmer Snuare: —· 

Piękny 2 piętrowy dom. basement. 
przydatny na fis. Nowy j moderny. 
Gorąca woda ogrzewany. T'miarko-- 
wane warunki. Bez długu. Albany 
151 fi. 

NA SPRZEDAŻ mntorcykl. Twin wv 

! robu. E^celsior. 1527 Augusta ul. 

NA SPRZEDAŻ na Helenowie 5 po- 
: kojowy murowany cottage, góra i 
basement, albo zamienię z2 ł'>ib 
grosernię. 2Π18 Thomas ul. 

SPRZEDAM 3 piętrowy kamienny 
budynek. S4S N. Winchester ave., 
zgłosić się 3cie piętro. 

BRITK na 4 renta sprzedam lub za- 

mienię. /a byznes. 1813 Superior ul. 

SPRZEDAM meble i wózek dziecięcy. 
2130 Coblentz ul., górne piętro. 
NA SPRZEDAŻ 2032 Cortland ul.*, 
fi pokojowy murowany domek, musi 
być sprzedany tanio. 

NA SPRZEDAŻ grosernia z powodu 
wyjazdu, w dobrej poskiej okolicy. 
Adres w adm. Dziennika Chicago- 
skiego. 

; Kwiaciarnię sprzedani tanio z powo- 
du wojskowości. Wiadomość u S. 
Mermela. 9fil Milwaukee ave. 

NA SPRZEDAŻ mleczarnia, z wszel- 
kiemi urządzeniami. .PastcurizinA*' 
maszyna w polskiej okolicy; sprze- 
dam tanio. 2228 W. Huron ul. 

SALON sprzedam lub wynajmę. — 

1838 W. Erłe ul. 13-22 

Κϋηηο i .Stvroifaz. 

Wypożyczam Pieniądze 
—Na Pierwszy i Drujri Morpecz— 

KUPUJE MORGEC7.E. NOTY. 
TAKŻE ROXTKAKTY. 

TEOFIL STAN 
! 1026 Milwiukee Are. Telefoo Monro· 7i)2 
I 

NORTOX KAIUIV W ILMXOIJ». 
I ZAGADKA Z V\V\0$CI HO/WIĄZANA, 

Dla czeąro tracić czas i kłopotać się 
I w pr/.cpelnionem wielkiem mieście, pdy 

na 10 akrach ziemi, tylko 57 mil od Chi- 
cago, Misko Momence, Illinois, nioż<i· 
c!e osiedlić się gdzie powietrze i wo ia 
Sij. na.litpsze? Równy grunt, potowy do 
zorania. 1'iszele po informacye, gdyż te 
10 akrowe farmy, będij prędko sprzeda- 
ne. Jolin li. Dp Voney nnil Co. Uank 
1'loor, la.'i AA'. WmtliinKton SI. — Da· 
my 1 procent jeśli się nadtnieni Γ)ζ. Chi- 
cagoski. 26 

Musze Sprzedać Natychmiast 
7,adny 5450 lîeetliovon fortepian, 10 lat 
gwarantowany r.i ί>2.ί i $2f|0 Jewel 
Point fonograf z rpkordami za $10.01. 
Także naJnowszego rtylu meble z 5 
pokoji. Sprze'lam rnzem lub osobno za 

iakąbod* ofertę. Używane tylko kilka 
miesięcy. 

1520 IM. Western Ave. 

CIEKAWIE tanin musi być zaraz sprze 
dany murowany budynek na li pomiesz- 
kania po .I pokoi 1 front parlor. Wszyst- 
ko według ostatnich wymagart. Furnace 
dla każdego pomieszkania. Duży base- 

ment i wszystko potrzebno do prani*. 
I,otn Π0 stóp szeroka. Iłudynok się znaj- 
duje w Avondale na Avers blisko Mil- 
waukee are. 

F. Ε. Lachowski and Co., 
2"».'{7 Ν. liedzie Blvd., 

Hehnont 30. Chicago, 111. 
1 W. 

NA SPRZEDAŻ przez młode małżcó- 
żeństwo $160 parlorowv garnitur—- 
$30 stół i 6 stołków; $20 dywany, —· 

„dressers", mosiężne łóżka, $250.00 
Victrola z rekordami $05, — $800 
samograjach fortepian $215, używa- 
ny tylko fio dni. Rezydcneyâ, 3013 
Jackson bouL, blisko Kodzie ave. 

28 wrze!. 

OFIARUJĘ NA SPRZEDAŻ, 
Meble z 7 pokoji muszę sprzedać za ja« 
k.a)b;j(Jź cenę. $S0 kupi $2ó0 velour gar^ 
nitur. Dywany $10. Circusion walnu| 
par'orowy garnitur fóO, warty $1S0< 
Player fortepian $200 warty $350. Moi 
del P17. Banjo przyrząd $55 kupi $:!5H 
Fonograf. Gotowalnle $10, spfzeiarn 
razem lub osobno. 

ηΐ·Λ5 DOUGLAS 110 UL. J 
blisko Kedzie Ave. i 

X.\ SPRZEDAŻ Rrosornia rlobra spo- 
sobność dla młodego małżeństwa.—' 
.Vires w adm. Dziennika Chicagoskie 
ko. 24 

BALWIERNTA nua sprzedaż dwa 
krzesła z pokojami, muszę sprzedaó 
zaraz. S Γ» 5 F. So. Honore ul. Telefon 
McKinley Γ.G21. 23 

DO spr edania skład cukierków, — 

Ftnro, wyrobione miejsce, sprzedam 
z powodu wyjazdu. 710 N. Wood ul. 

Wspólnik może wstsjpić lub kupić ko 

rzvstny interes. 2015 W. 22ga ul. 
24 

WYMÎENIÇÎ ii o m na jakibadź infp- 

res. z powodu operacyi nie uiorp pra- 
cować. Dom jest w Chicago, w dobrej 
okolicy, int'-ms może być w Chicago 
lub w innem mieście. John Shemio». 
1337 So. 50th et, Cicero, 111. 22 

NA SPRZEDAĆ 17 umeblowanych 

pokoii. tanio. <!·!! Milwaukee ave. 22 

NA SPRZEDAŻ duża balwiernia, 14 
krzeseł. Dobro wyrobione miejsce — 

przeszło 1 »· lat. sprzedaję z bardzo 
ważnej przyczyny. Zgłosić się 45:?."» 
S. A î; Ii la it ave. 22 

MA λ. 55 domów w zamianę na gro- 
sem ie. salony, loty i farmy, kto chce 
co zamieni·'·, niech się z-łosi do Sta- 
nisława Bogdzio, S34 N. Robey ul.. 
Telefon Humboldt 5912. 22 

NA SPRZEDAŻ 3 piętrowy murowa· 
p.v budynek z kypielniami. 91 β Ν. 
Winchester ave. Zgłosić się na 3ciem. 

NA SPRZEDAŻ lub na zamianę 5 
pokojowy dom. 37'j stopowa lota.— 
5lit» Eddv ul. Monticello 3235, 24 

NA SPRZEDAŻ dom 1',ί» piętra lub 
11a zamianę, wczeskiej okolicy. 4140 
School ul. 22 

SALON 
na sprzedaż stary, wyrobiony interes 
z powodu choroby właściciela. Hof- 
man Bros.. Brewing Co., 2β0β West 
Monroe tli. 2 4 

PIEKARNIA na sprzedaż w polskiej 
okolicy. Adres w adm. Dziennika Clii 
cagoskiego. 22 

NA SPRZEDAŻ nowa sześć pokojowa 
rezydeneya tanio. J'urnace ogrzewa- 
nie, lota 31χ12ι», gotówką albo na 

snłaty. 2208 T.eamington ave. A. Gun 
derson. Telefon Albany 5170. 22 

NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy murowa- 

ny dom, wysoki basein^nt. sprzedaję 
z powodu śmierci. 2232 Marshall 
boul. 22 

OROSERNIA i burzernfa — sprze· 
dam tanio. 3401 So. Ashland ave. 2 2 

ΧΑ SPRZEDAŻ domv na jedna fa~ 

| milie po 4 i Γ> pokoi na locie i pół. 
: blisko tramwaju, które można kupić 

za mała cenę na spłaty, wezmę loty 
w zamianę. 14 20 — 60th ave., hliskc 
Montrose ave · 22 

SALON" na sprzedaż blisko wielkich 
fabryk. Po informacye zgłosić się — 

13»" 2 W. Austin ave. 21 

ΤΑΧΙΟ sprzedam srosernię wraz 2 

rzeczami, z powodu wyjazdu. 1351 
Ho!t ul. 22 

ΧΛ SPRZEDAŻ warsztat szewski* — 

elektryka, w okoMcv polskiej: intp- 
ros dobry, sprzedam tanio. 1S49 XV 

Thicaso ave. 22 

Zaróbcie $100fl na tych propertach 
ç pokojowv doni. mna $130n Lota 
ή0x125 stóp. bil· ko Milwaukee av. 1 
Brvn Ma^vr av. Zróbcie potrzebne re- 

peracye i zysk jest wasz. W. P. Sta- 
nage. 5306 Milwaukee avp. 27 

NA SPRZEDAŻ duże 5 pokojowe 
umeblowane pomieszkanie. 1122 W. 
Erie ul., 3cj piętro. 

NA SPRZEDAŻ dom 2 piętrowy o 
H pokojach, duża «óra i hasement i 

ι duży chlew, lota 31 'Ą χ 12 5. — 5364 
So.5th ave. Zgłosić się na drugiem. 

NA SPRZEDAŻ na łatwe spłaty 1 1 
pół piętrowy dom w bardzo dobrym 
porządku. Asland ave., blisko Fuller- 
ton i blisko kościoła św. Józafata. Ce 
na tylko $1750. — Redwanz, 1537 
Fullertou ave. 


