
EXTRA! 
Z OSTATNICH TELEGRA- 

MÓW. 

„Bolszewiki" aresztują Amery- 
kańskiego Komisarza. 

Piotrogród. 15. grudnia. — \Vłx 
dze ..bolszewickie" miały areszto- 

wać Karola S.. Smitha ze Et. 
Louis. Mo., jednego z członków 

komisyi amerykańskiej, bawiącej 
w, Rosy i dla pomocy w reguła 
cvi spraw kolejowych... 

— Wojska „bolszewickie" zdo- 

były Rostow nad Donem i Ta- 

ganrog; wojska te. zdaje się biorą 
coraz lepiej górę nad rcwolucya 
kozaków Kaledincsa i Korniło- 
wa. 

KONGRESMAN TINKHAM W 

NIEBEZPIECZEŃSTWIE. 
Rzym, 15. grudnia — Kongres- 

man Tinkham. bawiący od rządu 
rmerykańskiego we W łoszech i 

zwiedzający armie włoską w Al- 

fach. był w wielkiem życia nie- 

bezpieczeństwie : jadąc automo. 

bilem wojskowym po wązkich i 

przepaścistych górskich drogacîi 
— natrafiono na miejsce spadzi- 
ste i śniegiem okryte: automo- 

bil spadł i rozbił się. lecz jadący 
« wśród nich i Tinkham — próc2 
potłuczeń nie odnieśli szkód ża- 

dnych. 
■ A. ^ 

(Nadesłane). 

ODEZWA! 
Na <w^»łii+rw posiedzeniu Folskici 

Kupców 1 Przemysłowców po wyczer- 

pującej dyskusyi uchwalono jednogło 
lui· swrócić się ilo organizacji, zrze- 

izesû 1 komitetów, robiących zakupy dla 

Armii Polskiej przez szpalty pism pol- 
skich s następującym apelem: 

DaiS gdy wszyscy się organizują, gdj 
żydzi zorganizowali aż dwie kompanie 
mające na celu wykorzystać nasz na- 

ród na polu ekonomieznem, my Pola 

ecy Knpcy 1 Przemysłowcy, mamy pra 

wo żądać, by nas jako kupców przy 

nąjnmif) o cenę danych dostaw pyta- 
Mk 

W cym wypadku nie apelujemy dc 

patryotyzmu, to jest, nie chcemy, bs 
nam poisJdm kupcom i przemysłowcom 
wytną cenę płacono, tylko dla tego 
iS Jesteśmy Polakami, ale mamy pra 

wet domaga " się by nas popierano wte- 

dy; gdy eeny nasze eą te aame lub — 

niższe od cen obconarodowców. 
Mamy prawo — naszem zdaniem i 

zdaniem prasy popierającej kupiectwc 
polsfde — być wzywani do składania 

ofert na wszelkie zakupy, wchodzące 
w t&kree zorganizowanego kupiec twa 

polskiego, nie mówląe Już o tem wca- 

le, ÎÈ chyba obowiązkiem ceyniącycli 
aaiupy Jest bacayó ne to, by przynaj- 
mnie} w sprawach gdzie grosz polskie- 
go ktrptectwa płynie na ccle narodo- 
we. w polskie azedł ręce. 

Wterzęn.T. żądania te słuszne — 

będą uwzględnione, w przyszłości i żr 

orgauizu<ye. zrzeszenia i komitety, ro· 

bńp-e zakupy dla Armii Polskiej zech- 
cą #v przysałixk*i uadsyłać swe zslo- 
szrni* do „Polskich Kuprów i Przemy 
slowcdw". Biuro «towarzyszenia, uiie- 

iel si·; pur. 1 IM Milwaukee ay. 
Aleksander Kusch, prezes. 
S. P. C Ulali, sekretarz. 

Λ. T. Hibner, kusyer. 
S. I huiowaki. za Dyrekeyę. « 

»*ózef Mierzyński, 
Stanbław Jak ici. 
l.eoi» Sitycraberc. 
Michał (ioslinowski. 

„Dzienmk Chicagosfci" możni 

arr.awiać u nastepujacvch aeer. 

lôw : Jones, 3927 Ν. Τroy ulica. 

Slcbód. 4Q2Î N. M.^ri*icrllo ave 

■■mr1 

t 
Wszystkim krewnym i znajo- 

mym donosimy tę emutna wia- 
domość lż najukochańsza córka 
1 siostra nasza 

Ô. F. I 
Aani Wejaa 

Dziewica Różańcowa po ciężkiej 
chorobie. opatrzona s#w. Sakra- 
mentami. pożegna) się z tym 
światem, dnia logo grudnia, o 

godzinie 6:30 wieczorem, w 

kwiecie wieku. 
Pogrzeb odbędzie się w po- 

niedziałek dnia 17go bm„ o go- 

dzinie 9tej rano. z domu żało- 
by pnr. 2971 N". Ridgeway ave. 
do kościoła »*■ Jacka, a stamtąd 
na emenatrr św. Wojciecha. 

Xa ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Jósefa Waoma, matka; Kata· 

rzjna, siostra; Teodor JerJer- 
s»kl, kuzyn; Jan Andrzejewski, 
aswasier; Maryanna Kątna, — 

babka. 15 

Wsaystkim krewnym i znajo- 
I mym. donosimy tę smutną wia- 
I domośC· iż najukochańsza żona 
I woja 1 uia tka nasza 

S. P. 
Kmilia Gąsior 

I członkini Tow. Kói. Św.. Zw. Po- 
I lek Królowej Wandy. gr. 3-cla. 
I po długiej lecz ciężkiej chorobie. 
■ pożegnała się z tym światem, o- 

I pstrzona św. Sakramentami, dnia 
I 13-go grudnia, 1917 roku. o go- 
I dziuie 11:30 rano. przeżywszy lat 

1Ά Pogrzeb odbędzie się w pouie- 
I działek. dnia 17«go b. m.. o go- 
I dziuie 10-tej rano, z domu ża- 
I łoby. p. ur. IHttó W. 18ta ulica, 
I do kościoła św. Wojciecha. a 

I stamtąd na cmentarz Z martwych 
I wstania Pańskiego. 

Na ten smutny obrządek za- 

I praszaroy wszystkich krewnych i 

I suajomycb. w ciężkim żalu po· 
I grążeoi: 

Jan Gąsior, mąż : A!c\andra. 
I córka : Tadeusz syn: Jakób Ljn- 
I kowski. brat: Wiktor?·. braιο- 
ί wa ; Józef Gątier, ««wągier, wraz 

I z całą rodziuą. 

-<■ Mii -Ml --i .ii A· 

+ 
Wszystkim krewnym 1 znajo- 

mym. donosimy tę smutną wia- 
domoH* \ł najukochańszy m^ż 
łu<*>j I ojciec na>z 

S, P. 
StanMaw Nalepuiski 

członek Dworu Św. Zygmunta, 
nr. 107 Z. K. L., po długiej i 

ciężkiej chorobie, pożeguał się z 

tym światom, opatrzony św. Sa- 
kramentami. dnia 14-go grudnia, 
1U17 roku,x o godzinie 5tej rano, 

przeżywszy lat ł!>. 

Pogrzeb odbędzie się we \vto* 

rok. dnia lS-go b. m.. o godzinie 
OteJ rano. z domu żałoby p. nr. 

1(ŁI5 Cortland ulicy, do kościoła 
Najświętszej Maryi Panny Aniel- 
skiej, a stamtąd ua cmentarz św. 

Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych w ciężkim żalu po- 

grążeni : 
Anna Nalepiliska, żona; Agnie 

szka, córka : Franciszek i Jan, 
synowie ; Alesander Allendorf, 
zięO; Tomasz, Wincenty i Leon, 
bracia ; Teresa, Świetlik, siostra ; 

Dorota, Maryannâ i Teodozja, 
bratowe. 

Pogrzeb automobilami. 

t 
Ś. P. 

Wiktorya Witkowska 
pożegnała się z tym światem, o 

godzinie lszej po północy, w so- 

botę, dnia lógo grudnia. 
Dom żałoby pnr. 2248 Wal- 

ton ul. 
Bliższo szczegóły o pogrzebie 

w poniedziałek. 

t 
Zawiadamiam wfrzsytkich kre- 

wuych i znajomych iż zwłoki 

| Ś. P. 
Stanisława Hojnowskiogo 

będą przeniesione z kpallcy do 
grobu w niedzielę, d. 16 grudnia 
o godzinie lézej popołudniu, na 

cmentarz św. Wojciecha. 
Rodzina. 

DROBNE OGŁOSZENIA 
Szkoła Angielskiego! 

Tmy mlevtftc» 15. Zapisy do wieczornej 
klAjy w poniedziałek. Środę 1 piątek od 
Ί-mti de lOteJ. Dzienna nauka w k4ż- 
dym nazie. Ν·το4οτπι Szkolą, 115: Mil- 
waokce Ave., blisko Division. 

SZKOLĄ 
Kroju i szycia sukien. Teraz jest 

dobra sposobność wyuczenia się szycia 
damskiego. Możecie się wyuczyć w 

krótkim czasie. Lekcye odbywają się 
dniem i wieczorem. 

M. K. PIASECKA, 
1O20 MUwaukse Avenu· 

Pomiędzy Aufruzt» 1 Noble al. 

DO wynajęcia — 40 pięknie urzą- 
dzonych pokoi. Centralne ogrzewa- 
nie. światło elektryczne z najnow— 
szem urządzeniem. Ceny przystępne. 
Polonia Hotel, 1618 W. Divlaion ul. 

1-8-15-29 

Poszukuję krewnych lub znajomych 
— Jożeli kto jeszcze pamięta Józefa 
Olechnlckiogo. Proszę pisać nie od- 
włóczyć. — Józef Olechnicki, Batt. 
of 9th Γ. A. Schoficld Barracks. — 

Havail. 13-15 

Tu jest Twoja *poeo- 
beMi Hoatanla lfp- 
mmrj noenrfj I więk- 

szej zapłaty. 
Naucz si? Jodncjfo 

z najlepiej o- 
płacających się 
zawodów: kro- 
jenia ubrart, 

szycia kieszeni i rękawów oraz praso- 
wania. Nauczymy Was w bardzo krót- 
kim czasie. Używamy elektrycznych 
maszyn. Uczymy w dzień i w wieczór. 
Lekcye tanio. 

MASTER TRADESL9CHOOL, 
J. KASMCKA, Frynrypał. 

PokAJ 41B-41M — 118 X. Ln Salle St. 
naprzeciwko ratusza miejskiego. 

Przyjaciele i Sąsiedzi. 
Jesteśmy na to aby wam zaoszczę. 

dzić pieniędzy. Jeżeli macie jaką ro- 

botę plumbiarską, blacharską, wkła- 
danie gazu lub ścieku do wykończe- 
nia, zawołajcie nas 

Tempie Plumbing Co. 
Zajmiemy się robotą natychmiast. — 

Ceny bardzo umiarkowane, Jakabądź 
robota zrobiona przez nas będzie 
gwarantowana. 

TEMPLE PLU.UBING CU., 
1329 W. Chicago ave. 

| Telefon Monroe 2396. 
Sprzedajemy towary plumbiarsk!e. 

SZKOŁA TAŃCÓW 
! Prof. W. Malinowskiego 

w Liberty Hall, 1311 Emma ul. 
{ Lekcye tańców odbywają się stale w 

i poniedz' łki i czwartki. Od 7mej do 
10tej wieczorem, zapisywać się moż- 
na w szkole. D'à Pań wstęp wolny. 

POTRZEBA pana na mieszkanie. — 

1472 Milwaukee ave.. 2gi<} piętro. 

DO wynajęcia sypialnia dla jednego 
I pana. 1VJ4J N. Pauiiua ul. 

f>RORW5 OitfOSZïïNIA 
Potrzebuję pieniędzy na lssy mor- 

dez. Zgłosić się 1018 N. Ashland 
ive.. Telefon Monroo 3472. W. Kas-ι 
przak. j7 ! 

A.XDY JEXSEX, 2729 Ogden ave. 1 
blok od Douglas Park. toczymy łyż- 
wy na poczekaniu, iub sprzedaj? i 

wydzlorżawiam. χχχ 

XGt BILEM klucze; "askawj- znalaz- 
ca za zwrot otrzyma nagrodę. — 

Józef Jóźw iak, 1320 Rawgon ul. 1δ 

DO wynajęcia skład z basementem I 

pokojowe pomieszkanie ,v murowa- 

nym domu. 2153 Armitage ave. Po- 
rządna polska okolica. przy Unii 
tramwajowej i blisko szkoły. Dobra 
lokacya dla gro«ernika lub na ma- 

łą krawiecką pracownię, albo *alę bi- 
lardową. Zobaczcie A. Czerwińskie- 
go, 21 «>7 Armitaii e ave. 17 

DO wynajęcia 4 pokojowe dolno po- 
mieszkanie, elektrjTzne światło; 
rent $10. głosić się górne piętro. 
S «il Reed et., blisko Chicago ave. 

15 

POTRZEBA panów na mieszkauie. 
1133 Milwaukee ave. 15 

POTRZEBA inteligentnego mężczyz- 
ny na mieszkanie, z wiktem lub bez. 
Bezdzietna familia. DOC N. Winche- 
bter ave., 3cie piętro. 15 

Poszukuję jako wspólnika do tsa— 
trów. 3351 X. Central Park ave. 

POTRZEBA 2ch lub jednego pana 
na mieszkanie, z wiktem. 846 Pauli- 
na til.. blisko Chicago ave. 

MARYA Ślimak poszukuje swoich 
sióstr Filomeny i Katarzynv; niech 
sie zgłoszą S62 X. Ashland ave., — 

Chicago. 

Pokój do wynajęcia, ciepły. 2gie pię- 
tro. 1759 Division ul. 

POTRZEBA mężczyzny na mieszka- 
nie. 1034 X. Ashland ave. 

POTRZEBA dziewcząt ha mieszka- 
nie, jedną lub dwie koleżanki do bez 
dzietnych ludzi. >053 X. Marehiield 
ave., 2gie piętro. 

MIESZKANIE z meblami do wvnajç- 
cla. 1222 Clearer ul. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszkanie. 
1413 Walton ulica. 

POKOJ dla dwu panienek przr saraot* 
»j niewiaScie. 1622 W. Division ul. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszkanie. 
Miesięcznie $3. — 1K49 X. Pauliua ul. 
POTRZEBA do robienia dziurek rocz- 

nie. 2014 Wabansia ave. 10 

POKOIK do wynajęcia. 1670 Division 
ul. wchód z Paulina ul., 3-cie piętro. 

POTRZEBA mężczyzn lub panien na 
mieszkanie. Ciepły pokoik. 1102 Xorth 
iennitage avę., 1-szę piętro, front. 

£ίΤ?ΓΜΕΒΑ 2 pann7 na m'eszkauie. 
JoS Milwaukee ave. 

CHCE wypożyczyć pieniądze na re- 
alno*.·. Zgłosi.' się może na 1-sze pie- 
^o»_JTr^2132Xorth Western Ave. 

Panów na mieszkanie. 882 X. Marsh- 
fleld ave., przy Chicago ave. 

B\ ZNESOWY rogowy dom, zamienię 
za prywatny. K. Chap, 1648 Divj6ion 

DO wydzierżawienia domek (cottage) 
gaz i kąpi%], cena $1ô miesięcznie. 
Zgłosi»*· się \v. Bukowski, 1900 Xorth 
F rancisco aVe. 

POTRZEBA kobietę z dzieckiem na 

mieszkanie. 1470 Huron ul. 

POKOJ do wynajęcia. 916 X. Ashland 
avenue. ·'; piętro, front. 

DO wynajęcia skład dobry na każdy 
interes. (ani rent 1214 W. Ohio ul. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszkanie 
parą ogrzewano. 104S W. Chicago ave. 

FROXTOW Y duży pokój do avv na ję- 
cia z osobnem wejściem. 1054 Xoblc ul. 
przy Milwaukee ave., 2 piętro. 

FROXTOW Γ pokój osobne wejście. — 

1626 Division ul. 

POKOIK do wynajęcia dla mężczyzn. 
1011 Milwaukee ąyę., 3gle piętro. 

DO wynajęcia pokoje z wanną. 1657 
W. Huron ul. 

S AM Οτ X Y człowiek poszukuje mie- 
ezkania w dzielnicy Kazimierzowa u 

bezdzietnej familii, z telefonem. 
Zgłosić się listownie O. P. Czarnik, 
3003 W. 22ga ul. 

POTRZEBA panów na mieszkanie. 
Pokój ogrzany, drugie piętro. 1130 
Cleaver ul. 

POTRZEBA jednego pana na stołó- 
wanie, ciepłe wygodne mieszkanie. 
1648 W. Ohio ul., 2gie piętro, front, 
blisko Ashland ave. 

DO wynajęcia tanio, 2 pomieszkania. 
Tejefon Albany 7101. 

PRACA. 
POTRZEBA doświadczonego męż- 
czyzny lub dziewczyny do sprzedawa- 
nia w departamencie groseryi. Zgło- 
sić się pod A. 1724 W. 47th str., Za- 

pytaj o Szczepańskiego. 17 

POTRZEBA do prasowania tzewek, 
przy surdutach. Stała praca. 1742 
liaddon ave., ostatnie piętro. 15 

POTRZEBA dziewcząt do pracy ku- 
chennej w restauracji. Krótkie go- 
dziny. B. Kuppenhelmer and Co., — 

22*. a i Western ave. 17 

POTRZEBA dziewcząt ,core makers' 
10 dziewcząt doświadczonych przy 
robieniu ,core'. Zapłacimy 20c na 

godzinę, z początku; sposobność do 
zarobienia 513 i więcej od sztuki.— 
Zobaczyć Mr. Ryan — Flndeisen and 
Kropf Mig., Co., 21sza i Rockwell. 

17 

POTRZEBA onganisty od Xowego 
Roku. Tylko organista, który ukoń- 
czył jakie szkoły muzyki i dobrze 
zna śpiew Gregoryański, może się 
Łglosić. Pensya i dochody duże. — 

Zg.· sić się do adm. Dziennika Chi- 
cagoskiego. 15 

POTRZEBA doświadczonych „Ring 
sewers" i do szycia żagli. Theodora 
H. Bearse and Co., 1729 X. Winche- 
ster ave. 15 

POTRZEBA dziewcząt do robienia 
kieszeni ą do podszewków przy sur- 
dutach. 2014 Wabansia ave., lsza 
piętro. U 

PRACA. 

Potrzeba Dziewcząt do 
"Core Room" pracy w 

naszej pracowni na 15ej 
ul. i Canal. Zgłosić się 
do biura pracy 

CRANE CO. 
40ta ul. i So. Kedzie Av, 
POTR/5EBA ręcznych ściegarzy przy 
Bkórzaunych wyrobach. Dobra zapła- 
ta i warunki. Zgłosić się zaraz. —· 

Taylor Trunk Work*. 678 N. Hal-- 
stefl ul. 15 

POTRZEBA doświadczonego czło- 
wieka do pracy w szroaciarni. 2149 
N. Western ave. 15 

POJincMKow Π17.Υ spodniach. 
fjotf:zera do szycia szew ko w. 
KirSZENIAREK. ..PIKOERS". Kit A 
.TAMA KIESZENI. ŚCIEC,AIIEK. TAK- 
ŻE PO ROBIENIA I>ZTl'REK NA MA- 
SZYNIE PRZY SPODNIACH. 

Τ'ΙΕ ΠΟΥ Λ Tj TA II.ORS, 
731 S. 5-ΤΚ AVE. 17 

POTRZEBA kfcszenlarek przy spod- 
niach. 05S Ν. Ashland ave., 4te pię- 
tro. 15 

POTRZEBNY jest organista, dobry 
od Igo stycznia. Orgau pedałowy.— 
Zgłoszenia przysyłać pod adresem: 
Manayunk — Philadelphie, Pa. No. 

141 Grapę ul. Polish Rectory. 15 

POTRZEBA 
50 MOLDERÓW 

Nowy furnice (s>tartinę) Bench 
albo SoueezerMolderów 1 godzi- 
na jaidy od Chicago tramwajem 
10 centów. Od sztuki Molderzy 
zarabiają 4.00 do 7.00 dziennie. 

^MALLEABLE CO, HAMMOND, IND, 

POTRZEBA piano player na wieczo- 
ry od 7 do 10. Zgłosić się 1071 Mil- 
waukee ave., po 6tej wieczorem. 

POTRZEBA doświadczonych dziew- 
cząt do szycia fartuchów. 1915 W. 

Division ul. 18 

BONER potrzebny, musi być chętny 
do pracy, dobre zajęcie. 332 W. So. 
Water ul. 

POTRZEBA mężczyzn do szuflowa- 
nia węgli, zaraz, stał praca, 30c na 

isodzinę. Zgłosić się Stone Office, — 

2500 Grand ave., rór Campbell. 21 

POTRZEBA pomocnika w Cafeteria i 
chętnego do zarządzania ,,6team ta- 

ble". 4517 W. 26ta ul. Diamond 
Motor Car Co. 22 

POTRZEBA 2 doświadczone kobiety 
do przebierania szmat. 2501 N. Wo- 
stem ave. 

POTRZEBA maszyniarek i maszynia 
rzy przyspodniach. 1540 N. Ashland 
ave. 15 

POTRZEBA służącej na plebanię od 
Nowego Roku. Zgłosić się do adm. 
Dziennika Chlcagoskiego. 15 

POTRZEBA dobrego balwierza na 

stałe. 518 tygodniowo. 13301 Balti- 
more ave. Tony Wielgus, Hegcwiseh. 
111. 15 

POTRZEBA doświadczonego pprzeda- 
wacj:a likierów do podróżowania po 
Stanach Illinois, Wiseonsin i Minne- 
apolis. Rekomendacje koniecze. — 

Pisz „W" Dzienik Chicagoski, 1455 
W. Division ul., Chicago, 111. 18 

POTRZEBA woźnicy i człowieka do 
rozmaitej pracy w składzie mebli,— 
musi być doświadczony. Zgłosić »ię 
882 Milwaukee ae., w składzie me- 

bli. 15 

POTRZEBA doświadczonych kobiet 
do przebierania śzmat. Stała praca. 
Goldman. 1820 W. 14ła ni. 18 

POTRZEBA doświadczonych opera- 
torek przy jedwabnych i sukiennych 
sukniach, przyjemne otoczenie. 358 
W. Madison ul. Pokój 520. 15 

POTRZEBA służącej do małej rodzi- 
1.'y. Zgłosić się pod nr. 1654 Larra- 
bee ul., nad aptek?. 17 

POTRZEBA doświadczonych kobiet 
do przebierania papieru. Zgłoszenia 
do Paul Schneider, Chicago Mili and 
Lumber Co., 735 W. Division ul. 15 

POTRZEBA 1 Glet.-Iej dziewczyny do 
pracy w groserni. 1109 Cornell ul. 

15 

POTRZEBA wykończarek i fastryga 
rek w pracowni przy letnich płasz- 
czach. Stała praca, dobra zapłata. — 

Rosenwald and Weil, 1056 N. Wood 
ul., 3cie piętro. 15 

POTRZEBA dziewcząt operatorek— 
przy damskich spódnicach, od sztu- 
ki lub na czas. Sears, Roebuck and 
Co., 4054 W. 12ta ul 15 

POTRZEBA kobiety w średnim wie- 
ku do lekkiej domowej roboty 1 za- 

jęcia się dzieckiem. J. Mercwlńskl- 
2139 N. Hoyne ave., róg Hamburg. 

15 

lilicT 
BEZPŁATNE STANOWE 

hlURO STKĘCZEN. 
(liUmS FREE EMPLOYAIENT 

OFFICES) 
520 So. Dearborn utr. 

; m» do rozdania tysWjce zatruUniea 

w siei kiego rodzaju robotnikom 1 rz«· 
tnlo>lnlkoui, tak mężczyznom Jak i ko 

! bielom. tak w Chicago jak I poxa m (a 
! »tem. Obaluga zupełnie bezpłatna tak 

j pracodawców jak i dla poszukują 
cych pracę. Niema radnych zatargów 

j robotniczych w miejscach, gdzie to 

biuro stręczj pracę. Zgła*za<5 się moi 
hm pod powyższym adresem osobiście 

od fodułny S rano do 4 popołudniu, 
albo telefonować od 7 rano do 5:10 I 

' popołudni*. Telefon : Wabaab MM 

PRACA. 
POTRZEBA DOBREGO CII LOP AK A 

ZGfOSIĆ Sî £ DO ADM. JZIKNNI- 
KA CHTCAGOSKIEGO. 

Potrzeba Górników. 
do węgla w Kentucky z familię lub 
samotnych. Przejazd darmo po 3cb 
miesiącach pracy. Ofls darmo. Bliż- 
sze szczegóły 30 So. Canal ul·, 2gle 
piętro. ló 

POTRZEBA wykończarek 1 do robienia 
kieszeni przy spodniach. 15K> Eruuia ul. 
ostatnie piętro. 18 

POTRZEZA chłopaka 16 letniego. — 

Woods Craft C'o.. 61R N. Elm ul. 18 

POTRZEBA operatora, kieszenlarzy. 
do podszewki, fastrygowania kantów— 
około ramion, wy kończą rek. 1540 North 
Ashland are. 

POTRZEBA wykottoarck i fastrygarek 
kantów przy surdutach, także do szy- 
cia rękawów. 1521 Milwaukee ave. 18 

POTRZEBA WYKOŃCZAREK DO 
SZYCIA RĘKAWÓW I RAMION — 

PRZY MĘSKICH Sl'RDl'TACH. DO- 
BRA ZAPŁATA, STAŁA PRACA. B, 
KI PPENHEIMER, AND CO., 22 aud 
WESTERN AYE. 18 

MoMerów potrzeba .malléable' i ,gray 
iron' molderów, do naszej Beloit 
W Ł/onsin lejarni. Możemy dać za- 

trudnienie 50 .malleable' i 25 .gray 
i;xn' molderom. Mogą zarobić od $4 
do $6 dziennie. Stała praca i dobro 
warunki. Zgłosić się do naszej fabry- 
ki w Beloit Wiecosin, albo w Chi- 
cago. Stewart Warner Speedometer 
torpn. 1828 Divereey Parkway. ló 

POTRZEBA do obdzierania tytoniu. 
1054 W. Randolph ul. ló 

KUPNO I SPRZEDAŻ. 

Farmy Farmy! 
40 akrów —- 30 pod pługiem, reszta 
las, dom 6 pokojowy podmurowany, 
stajnie, stodoła, narzędzia rolnicze, 
zboze, 2 konie, 3 krowy, świnie, ku- 
ry, tylko 2 mile od dużego miasta,— 
sprzedam tanio, albo wymienię na 

dom. 
ι 

NA zamianę 40 akrów. 2S wyrobio- 
ne. reszta las, dom nowy. 5 pokojowy 
stajnie, stodoła i inne zabudowania 
maszynerye. zboże; 2 konie, 4 kro- 

wy. kury; 15 minut do fabrycznego 
miasta. 

124 akry. SO pod pługiem. 20 łąki, 
reszta gruby las, ziemia glinkowata, 
wielkie zabudowania, maszynerye — 

dużo zboża, 2 konie, 12 sztuk bydła, 
świnie, kury, gęsi, kaczki. 3 mile od 

dużego miasta, okolica polska, sprze- 
dam tanio lub zamienię na dom. 

Także mam wiele innych farm na 

sprzedaż i na zamianę, których nie 

ogłaszam. 
Po bliższe informacje zgołsić się 

do: 

J. S. SOBOTA 
; 852 N. Ashland Ave- 

blisko Chicago ave. 

NA GWIAZDKĘ. 
9 rontów budynek. Rentu $65 mie- 
sięcznie, zamienię za farmę lub loty 
Cena $5800 
2 piętrowy dom murowany, 2 renta 

1-5. 1-6. Morgecz 12000. Cena $4óOO 
Zamienię za automobil, grosernię lub 
salon. 
2 piętrowy budynek hez długu. — 

Cena $5000. lub zamienię za więk- 
szy i dopłacę. 

Farma 120 akrowa, pół mili od 
miasta, niema długu, zamienię za 

properta. 
Zgłoszenia osobiście lub listownie. 

1450 W. Chicago ave. 

L S. Stankiewicz 
Telefon Haymarket 3776. 

POLSKIE BIlTtO 

Asekuruje Pieniądze 
Domowiznę Pożyczą 
Domy i na Realność 
szkło od S do β procent 

W> rabia legalne papiery 
Egzàmlnuje abstrakty 

j 2132 NORTH WESTERN AYE. 
naprzcchv Hamburg ul. 

I TELEFON HUMBOLDT 4578. 

1 NA SPRZEDAŻ $750 nowy player 
! fortepian $210. — $200 fonograf 

$47. — 1729 Humboldt boul., blisko 
North ave. 19 

φ, -V ».» I·*· mmmmmi» mmmm* -sn»r** 

I NA SPRZEDAjŻ dobry piec do (Y?rze- 
1 wania. 877 Paulina ul., lsze pi^iro, 

w tyle. 

NIE'BYWAF a sposobność kupienia 
na gwiazdkę ślicznego fortepianu. 1 

powodu wyjazdu do Florldy. 2030 

I Division ul. 

I SKLEP krawiecki elegancko urzą 

dzony zaraz do sprzedania, lub czę- 
ściowo szafy. — 1412 N. Ashland 
ave. 

PIEC do ogrzewania na sprzedaż.— 
2335 Frankfort ul. 

!»'NA SPRZEDAŻ ruskie pieniądze, j 
tanio. 1048 N. Hoyne ave. 151 

NA SPRZEDAŻ ogrzewacz, duży poko- 
jowy. 1072 Milwaukee ave. 

SPRZEDAM mahoniowy Uprigbt for- 
tepian 1 beneb, kosztował $450 za 

$S5, z powodu wyjazdu. 2038 Chur- 
chill ul.. Scie piętro. 

FARMĘ zamienię za properta. 120 a- 

krów dobry grunt cały inwentarz. — I 
1942 N. Leavitt ul. Slauzin. 

NA SPRZEDAŻ $250 fortepian za $1)0 
prawie nowy. 2227 Coblenz ul. 17 

KALENDARZE GWIAZDKOWE dla 
by z 11 es 1 stów, zrobimy w 24 godzinach | 
po zamówieniu. 908 N. Ashûnd ave- j 

PIEC kuchenny do sprzedania. 133-1 
Wiekcr Park ave.. 2 piętro. 
PIEC pokojowy do sprzedania tanio. I 
038 Milwaukee ave. I 

———i—fa—— 

KUPNO I SPRZEDAŻ. 
Pożyczki Realnościowe. 
Wypożyczamy pieniądze na pierwsze 
morgecza na niski procent 1 liczymj 
małe komisowe. o 

Hammann'a Bank Morgeczowy 
1922 W. Chicago Avenus 

Telefon Humboldt 173 i 174 
Otwarto co wiocżór do Rodziny litej 

oprócz piątka. 

KANARKI 
NA SPRZEDAZ 
Rollers i Samczki 

1741 LULL PL·· 
przy Wood I Ptniilon al. 

NA SPRZEDAŻ 3 fletowy dom 1 2 

loty. 3238 N. Whipple ul.» w do- 

brym porządku $3900. Zgłosić się p. 
nr. 274 4 Wartaw ave. Telefon Mon- 
ticello 2821. 8-15. 

BARGAIN No. 325 — Na Trójcowie. 
Dwa piętra i basement drewniany 
dom na Wood ul., blisko Julian. — 

Sprzedamy za $2100. — $600 go- 

tówki. 
Dom Komisowy, 1553 Division ul. 

NA SPRZEDAŻ wielki gramofon z 

rekordami. 1209 Chicago ave. 3cic 
piętro, z tyłu. ^ 

ZAMIANY 
1.) Dwu fletowy bryk ι no 

woczesnymi urządzeniami do 

zamiany na etarszy. 

2λ Wdowa zamieni budy- 
nek na loty, lub drugi mor- 

gecz. 

3.) Dwa budynki do za- 

miany na farmę, nie dużą, z 

inwentarzem lub bez. 

4.^ Budynek na sześć 
mieszkań z gor;> do zamia- 

ny na grosernię lub inny in- 
teres. 

Prócz tego mam ilość bu· 

dynków do zamiany na lo- 

ty, formy, lub properta poza 
Chicago. .. 

LEON SEGEL 
członek Stowarzyszenia Pol. 

Pośredników Realn. 

1534 N. Fairfield âvï. 
Blisko Cil te'a I Ncrih Ave, 

Humboldt 158. 

D«Jf do îvstjrilklm m«· 

nownym odbiorcom, 14 ndr.U- 
lem nwflj ofli β p. nr. IW4 .Milwaukee 
Ave. «lu noue^o I ivivkHCKu ofl*» μ. nr. 
1133 Ν. AMHLAM» AVE., obok oflau pa- 
na I dnlrj pruiwulię 
tntere* rralnościonf· 

P. KULIK. 
1133 X. ASHLANlł AVKXUC, 

Tel*foa Monroo OOfl*. 

S Na sprzedaż kanarki rola- 
cze. 1928 Webster, blisko 
Robcy ul. 15-22 

NOWY parlor bet $150, nprzedam za 

$;i5. — 726 May ul., 2gic piętro, — 

front. 

WICKER PARK — 384 -- Elegan- 
cki, nowy I moderny dwu piętrowy 
dom murowany, 5 j δ pokoi ogrzewa- 
ne parą. llentu $72 miesięcznie. Ce- 
na $6200. Gotówki $1000. 
Dom Komisowy, 1553 Division ul. 

EXTRA! 
Wielki zapas gum automobilowych, 
sprzedajemy po starej cenie, nasi 
automobtliści powinni skorzystać po- 
nieważ cena pm będzio podniesio- 
ny od pierwszego stycznia 1918 r. 
do 25 proc. — International Vulc. 
Works, 2242 W. Chicago ave. Telefon 
Humboldt 928. 

BARGAIN No. 385 — Na Maryano- 
wie. Murowany dom na dwa renta. 
Ustępy, gaz i wanni wewnątrz. Ce- 
mentowany basement. $2 700. $500 
gotówki. 
Dom Komisowy, l."K>3 Division ul. 

Zamienię piękny kamienny dom za 

farmy. 4016 S. Aîbany ave. .. 1U 

100 akrów farma w Wisconsin, bu- 
dynki, inwentarz i zbiór. Zamienię 
na budynek w Chicago. Orner and 

j Co., 2027 W. Division ul. i 
NA SPRZEDAŻ plac kuchenny z ga- 
zem, ogrz^.waiz, m :i:zvn do szycia 1 

, inne meble lauio. S 'j N. Robcy u'.. 

ΕΧΉΙΑ! 
Euczernia i gros·mia automob'le 
truck, do-bry interes, sprzedaj unio 
lub zamienię za mały dom. Ρο···ό4 
sprzedaży nieporozumienie familijne. 
Zgłosić się M. S. Leszczyński, 1133 
N. Ashland ave. 

BARGAIN! Zamienię dom mały na' 
większy z dopłata. P. Kulik, 1133 N. 
Ashland ave. Mouroe 6098. 

EXTRA BARGAIN. 
Na sprzedaż i zamianę property du- 
że i małe ze składami i prywatne, w 

rozmaitych okolicach. Mam około 20 
domów. Kto co ma proszę przyjść, 
bez różnicy gdzie i jakie domy chce- 
cie. Sumienna usługa. Józef Wierz- 
bowski, 2123 Hamburg ul. Telefon 
Humboldt 3035. 

DOM na sprzedaż lub wymianę — 

dwa piętra, basement wymienię za 

każdy interes. Zgłosić się 3107 No. 
Central Park, między 8tą a lOtą ra- 

no, w niedzielę. 

POLSKI TEATR w So. Chicago, z 

powodu innego interesu, jest zaraz 

do sprzedania. Wiadomość 3044 E. 
92ga ul., South Chicago. 

BARGAIN No. 387 — Na Jadwigo- 
wie, dom na sześć rentów, jeden 
blok od kościoła za $2950. Reatu 
$432 rocznie. Gotówki $£30. 
Dom Komisowy, 1553 Dirieioa al. 

■MkiiiHMiflilH 

KUPNO 1 SPRZEDAŻ. 
NA zamianę, frarne na 6 rentów na 

Jadwigowie za lotę. Dwa fremy, na 

dwóch lotach, cztery renta na Marya- 
nowie na 3 po 6 brick na Maryano- 
wle; jest dopłata. Brick na 3 renta 

koło Humboldt Park za mniejsze. — 

Brick na dwa renta Jadwlgowo, za 

lotę. — Dwu piçtr. brick z basemen- 

tem, dwa szapy i 6cio pok. mieszka- 
nie na Trójcowie za rezydencję lub 
dwu piętr. porządny dom. Properta 
ze salonem w fabrycznej okolicy, za 

prywatny dom. — I wiele —» wiele 
innych. 
Dom Kowiw>wy. 1553 Divlslon^ul. 

Wypożyczam Pieniądze 
~Ne Pierwszy i Drutri Morprecz— 

KCFU.TE VOFGEC7.E. bOTT. 
TAHŻK fcONTFAKTY. 

TEOFIL STAN 
U2f MUvaakN Ατ·. Telefoo Μ·λγο· 731 

RZADKA SPOSOBNOSC 
Zmuszony do sprzedania ozdobne jak 

nowe .neble, z piffć pokojowego apar- 
tamentu za wielki bargain. $125 par· 
lorowy garnitur $20. Najnowszego ety- 
lu meble do jadalni 1 sypialni, 2 ozdob- 
ne dywany. 3 obrazy olejne ltd., taksa 
$525 fortepian z 25 letnią gwarancy» 
JllS 1 $25o gramofon z wartościowymi 
rekordamy za |5i. Wszystko używane 
tvlko 10 tygodni. ZgłoScie'si$ zaraz. ·— 

Wam ei« opłaci zobaczyć nit-ma roztoł- 
cy gdzie mleszkacLe. ^ 

Kezytfeticya: 
1922 S. Kodzie Avenue. 

WISCONSIN 
Najlepèze grunta i wyborno farmy, 
10, 20, 40 akrowe w czysto polskiej 
okolicy i przy mieście, niska cena, 

dogodne warunki, pisz zaraz po ii— 

formacje na adres: ^ 

S. J. SZATKOWSKI 
Wausaukee State łłanlt 

Wau6aukee, Wid. 

MEBLE na sprzedaż. 1620 W. Divi- 
sion ul. 

NA SPRZEDAŻ 3 piętrowy budynek 
przy N. Maplewood ave., blisko koś- 
cioła i szkoły. Dochodu jest $576.00 
rocznie. Dom Jest w dobrym porząd- 
ku. Właściciel wyjeżdża z miasta i 

sprzeda za bezcen — $4200. Jest to 
wielka i rzadka sposobność. II. F. Ei- 
sler, 657 North ave. 16 

BARGAINS! 
Bądź sobie własnym panem — kup 
ten nowy 2 piętrowy dom, 5356 
Eddv ul. 4 1 4 pokoi, 2 renta wydzie- 
rżawione. Gaz, elektryka ustępy i ką 
piel, pralnia w baeemcncie. Lotâ 
32.\K5. Dom warty $4500. Potrzeba 
$500 wpłaty, resztę wy- d* 'I Af|fl 
płać rentem. Ceua 
5 I>okojowe cottages — zobacz 3828 
Ν Sacramento ave., albo 4640 No. 

£Te *;c; $2100 
Potrzeba $300 wpłaty. 

Mamy wielo propert do wyboru we 

wezjtttkicli okolicach na sprzedaż i 

zamianę. 

And. J. Schultz & Co. 
3278 Milwaukee ave. 

Telefon Monticello 70. 

ΝΛ SPRZEDAŻ skład,cukierków. — 

669 N. Racine ave. 

NA SPRZEDAŻ parę koni. 2 wozy i 

puszorkj także kontrakt dowozu. 

1900 W. H uroń ul. 17 

KXTRA BARGAIN. Pięcio pokojowy 
murowany »ioin. Ustęp, wanna, gaz 

wewnątrz, lîasement i góra. Blisko 
lłolsteiu Park, Jadwlgowo. Extra 

Uargain za $1950. i Ta cena dobra 

na 3 dni.) Najmniej $400 gotówki. 
lk«m Komików?» 1553 D»vl**on "*· 

EXTRA! 
Na sprzedaż betlejemska skopka, r— 

piękna artystycznie rzeźbiona, o 10 
oknach kolorowych i cały żłóbek, — 

rozmiar 50*30x35. — 1«<27 Chaplll 
ul. 

NA SPRZEDAŻ grosernia i buczer- 

ńia $500 — łatwe warunki, rentu 

$25 z 4 pokojowem mieszkaniem. —· 

Fred Bauchwltz, 4948 School ul. —- 

Monticello 52 
^——^^— 

NA*"SPRZEDAŻ skład cukierków 1. 
drobiazgów, z powodu choroby. — 

Zgłosić się wieczorem o 6teJ. — 1826 
'V. 17ta ul. ^ 
NA SPRZEDAŻ grosernia robiąca 
gotówkowy interes, sprzedaję tanio. 

2)03 W. ^lst pl., blisko Hoyne. — 

Canal 57?!. 
ZA waszą cepę sprzedam na 2 miesz- 

kania murowany dom, z powodu kio 
potów familijnych. Zamiana możli- 
wa z dopłatą. — 2445 N. Marmora 

ave. Telefcn Albany 8177. 

MEBLE z 4 pokoi na sprzedaż tanio 

z porodu v y jazdu-.ί miasta, 2328 
'lliuuius a:., piętro. w tyle. 15 

FARMY. 
M. 'cny aîiiô.» urod^nej zlemî le- 

£.\ cdłoęic-i, a wy cie:pic;e niedo- 
statki po miasta a. Jeszcze nie było 
tak ticbrej sposobności do nabycia 
gruntu jak dzisiaj. Piszcie po infor- 
tnacye frdzie i od kogo można nabyć 
pruiii prawie za darmo. Adresujcie: 
J. Luk&szewski, Forest County, Arm- 

strong, Creek, Wis. 1-8-15-22 

Wypożyczę pieniądze na leży i 2*1 
morgecz. 2234 Iowa ul. Humboldt 

593?. 2 4-1-8-15-22-29 

NA SPRZEDAŻ dobra buczernia i 

grosernia, w polskiej okolicy. Mu- 

szę sprzedać z powodu Innego in«ł 
teresu. 1134 W. Superior ul. 13-15 

Pożyczki na Drugi Morgecz 
Wypożyczam pieniądze na drugte 
morgecza, na łatwe spłaty i liczi 
małe komisowe. Pieniądze wypłacam 
w dwóch (.^iach. 

Marek Kraus, 
1922 W. Chicago Ave 
Biuro otwarte co wieczór do godzin] 

9tej prócz piątku. 

TEATR ruchomj'ch obrazów tanlt 
do sprzedania. Zgłoszenia między 6 ι 
7 pnr. 1071 Milwaukee ave. ? 

NOWE statki na sprzedał, ι powo- 
du wyjazdu. 566 W. Taylor ul. U 


