Przyjęto również wnioski
komitetu finansowego, by w y
budować dwa tunele na Jeffer
son i Yan Buren Str.,'jakoteż
tunel łączący północną dziel
nicę z zachodnią i aby na ten
cel wyznaczyć §20,000.
Przyjęto Maddena wniosek,
by dozwolić rury położyć z
AYaukesha Minerał Springs d<>
placu wystawy, ażeby tam mo
żna sprzedawać słynną wodę.
Poręczenie kompanii ma wy
nosić 50,000 dolarów.
Większością 41 głosów prze
ciw 15 przyjęto ustawę, która
daje prawo kompanii Blue Island R. R. Co. wybudować ko
lej na 121 ulicy.
Przyjęto ustawę dającą kom
panii kolei ulicznej prawo
przedłużenia linii W . North
A ve aż do Crawford A v e .id a jącą jej przywilej na lat 20.
Rachunek komitetu śledcze
go w sprawie ustawy o N or
thern Pacific (rzecznik Ruhberg $600,$tenogarfowie §425 )
polecono wypłacić. Głosował
przeciwko temu tylko Cullerton.
Odroczono się do ś r o d k a
Września.
.
Drobne notatki.
— Sędzia związkowy H en
ry W. Blodgett dziś kończy lat
70. Mimo, że zyskuje prawo
do pełnej peusyi, nie myśli
porzucać intratnej posady.
— 70 letniego Czecha Józe
fa Lempe znaleziono wczoraj
powieszouego koło jego mie
szkania, 635 Blue Island ave.
Co by ło powodem samobójstwa,
nie wiadomo.
— W sprawie, jakoby od
kryto woźnicę, który wiózł
Dra Cronina do domku Carlsonów, w osobie niejakiego P.
Deana, policya nie ma dotych
czas żadnej wiadomości urzę
dowej i poszukiwań żadnych
nie robi.
— W ydający się za lekarza
Friederich Reisdorf, mieszka
jący w Lakę View, został przez
sędziego Everett skazany na
zapłacenie §100 kary za prak
tykowanie bez
pozwolenia
urzędowego. ’
— Strajkerzy na dokach
okrętowych, którzyr po uieudałvm strajku wrócili do robotv pod dawnymi warunkami
(p o 20 c. za godzinę) otrzy
mali obecnie niespodziewanie i
bez starań o to, po 25 centów
za godzinę z własnej woli firm
okrętowych.
—
Wczoraj w Ogdeids
Grove odbył się piknik naj
starszych
niemieckich mie
szkańców naszego miasta. I
starzy i młodzi bawili się nad
zwyczaj wesoło.

POLACYTCHICAGO.
Tow. Młodzieńców Św. K azim ie
rza Królewicza ma posiedzienie mie
sięczne, dziś t. j. ve Wtorek 21 -go
Lipca o godzinie pół do ósmej wie
czorem w hali zwykłych posiedzeń.
Uprasza się wszystkich członków aby
byli obecni ponieważ ważne sprawy
są do załatwienia.
• J. Szczepański prezydent

• g e n t . _____

11 «k ld Market Str., near Lakę Str.,

Lekarz chorób dziecięcych i ko
biecych, Operator i Abiszer.

_________________________ •!! mi. xcif cd.

500 robotników

P. Giersz,

MILWAUKEE AYE. SAEE DEPOSIT VAULTS
które są zbudowane i urządzone tak doskonale, że ani OGIEŃ, ani ZŁO
DZIEJE dostaó się do nich nie mogą. Użytkować można z nich za bardzo
umiarkowaną cenę.
.
Ofis otwarty od godziny 9 rano do 9 wieczorem.

Domy (framehouses) w dobrem po
łożeniu rflożna tanio kupić; także
mam domy na sprzedaż, ^ctóre muszą
być z lot zdjęte (moved).
Zgłosić się: 51 Fry str. 22 lc

PADŁ 0. STENSLAND 4 CO.

Na sprzedaż

M il w a u k e e

MS. V. ALYEASLEBElf,
452 Milwaukee Ave.

A. J. S T A N G E

Ofis stręczenia służących.

742 Milwaukee Ave.

746 N. A sh land Ave.

Kto prędzej po rż&nny bochenek chleba?

w „Tolleston”,

WESELA! WESELA!

dodajemy prześliczną wielką fotogra
fią z polskim napisem.
Gwarantujemy że każdy będzie zadowolniony z fotografii naszej roboty j

Perry Runęli,

Dzieci od le j K om un ii św .

i 166 Washington Str.
I

pokój 55.

po zniżonej cenie.
Polacy wspierać się wzajemnie po
winni. Wynajmujcie więc do ślu
bów tylko polskich drajwerów, bo
mają piękne karety i dziarskie konie.

241c.-cd.

’DONNEL& COGHLANi

WOLFF & NOLLAU,
-----fabrykanci------

okien, drzwi, żaluzyi n okien,
ram, ozdób przy gzymsach itd.

POLSCY ADWOKACI I NOTARIUSZE.

Boboty na schodach, tokarskie i wyrzynane.
Fabryka: 85,87, 39,41 i 43 Fullerton Ave.
OFIS: 35 Fullerton Av., przyległy do C.&N.W.R.R
Chicago. III.
TELEroN34H0
g tU lU d

Egzaminują abstrakty i załatwiają wszelkiego rodzaju interesa handlowe; procesa kryminalne w mniejszych i największych sądach. — Zwracamy głównie uwagę
na zręczne kolektowanie należności za uszkodzenia lub kalectwa odniesione przez
wypadki po fabrykach albo przez pociągi kolejowe; kolektujemy również zaległości
za robotę i t. d. za bardzo umiarkowane wyuagrodzenie.
Pocóż płacić rent. albo niemieć swej własności, jeżeli można kupić sobie properta albo loty i budować domy. Niemacie pieniędzy? to my mamy

CH. BANNHARD,
FOTOGRAF,

"W$1 0 0 .0 0 0 -Si

650 Milwaukee Avenue.
Dlaczegóż płacicie $2.50 1 $3.00 za tu
zin gabinetowych fotografii, kiedy je do
stać możecie za dolata taniej?
BANNHARD’A Galery a Fotograficzna.
Gdzie dostaniecie najlepsze fotografie
za $1.50 i wyżej.

które wypożyczymy za bardzo niski procent — Przyjdźcie a przekonacie się, że my
taniej pieniądze wypożyczamy, uiż którekolwiek banki i po przejrzeniu hypoteki,da
jemy pieniądze natychmiast.

X3T~ Specyalista w wykonywaniu fotografii z grup

Ofis: 163 Randolph Str. room 29 róg La Salle str.

weselnych I małych dzieci.

Serdecznie dziękuję Szan. Zjed.
Polskiemu Rz. Kat. pod opiekę Bo
skiego Serca Jezusa za odebraną
kwotę *600 pośmiertne po ś. p. mę
żu moim Janie Kaleta członku z
Tow. św. Krzyża w Chicago. Niech
Bóg błogosławi naszemu Zjednocze
niu” które jest prawdziwie dobro
czynną Instytucją.
Z szacunkiem'
Maryanna Kaleta

Z d zied zin y p racy.
Potrzeba dziewczyn do szycia sur
dutów (coats) do drugiej i trzeciej rę
ki. Stała praca. 141 Cornelia str gac

-

eiicd._________________ TELEFON 264.______________;______________

------------

ls.xcii-pn.ś.s

9s.-xcu-cd.

MICHAŁ BU DZY Ń SK I,
1823 Mephls Str., Philadelphla, P a.
przy kościele polskim Św. Wawrzyńca
Skład obrazów Św. 1 narodowych, różańców,
koronek, szkaplerzy, książek szkolnyc oraz
wszelkich materyałów piśmiennych.

Z Jed y n a m aszyn a odznaczona z ło ty m m edalem . J

Niniejszem donoszą znajomym 1 przyjaciołom,
iż z dniem 1 Lutego otworzyłem

SKŁAD KOSTUMERSKI,
gdzie lvlko podług miary ubiory wykonywać bądą.
Spodziewani sit;, lż znajomi i przyjaciele swoją
obecnością zaszczycić mnie raczą. — Skład i pra
cownia znajdują sią pod No. 6 0 3 NOBLE ULICA.
13mxciicd
Z szacunkiem

______ ICN. LECHERT.

D r . J an A. Train
uczeń uniwersytetu warszawskiego,
z 9 letnią praktyką w szpitalach war
szawskich oraz z 3 letnią praktyką w
szpitalach powiatowych (Cook Co.
Hospital) poleca się szanownej publi
czności cierpiącej jako

LEKARZ

wszelkich chorób wewnętrznych, ko
biecych, tajnych; jest także akuszerem i chirurgiem. Udziela pomocy
lekarskiej w aptece
146 W .B lackh aw k róg CleaYer ul.
G O D Z T N y - o d 8 —9 przed południem
1 • “ 1 2 .-2 po południu
“ 6 —8 wieczorem.
Dla ubogich w niedzielą od 3—
południu
bezpłatnie.
TELEFON 7 3 4 2
rtMra.cll.cd
W Aptece Dinet & Delfosee Corn. Armltage <fc
Robey
od 11—12 przed nołndniem
“ 4 —5 po południu.

TELEFON 7333

W. SŁ0M1NSKA,
679 M ilw au k ee A ve.

To jest ta maszyua do szycia, która nie tylko na całym "o
3, świecie, ale także na Noble ulicy jest najlepszą.
ą
■f
W moim składzie dostaniecie rozmaite maszyny do szy- £.
,S
m
11 • •
•®
2 cia, oraz olej i igły. — Podejmuję się wszelkiej reperacyi ?
A około maszyn do szycia.
§■
Sprzedaję za gotówkę lub na małą wypłatę.
5.

j
i

JOZEF MARSON,
635 Noble Str.

ADWOKAT
i PRAWNY RADCA
1 2 7 La S alle, p o k ó j 10 i 1 1 .
Prowadzi i załatwia wszelkie
sprawy sądowe tak w największych
jako i mniejszych sądach.
Mieszkanie: 636 Noble ulica.
Wieczorem w ofisie: uic.-xcii-cd.

59 4 N oble u lic y .
Auocstus Baubb.

W AGNER

A rch itek ci i Superintendenci,
Marinę JBuilding
N. E. cor. Lakę i La Salle ulicy.
Pokoje 30 1 31.
•
Chicago, UL

6m.-xclj.cd.

SIOLIliSKIilM tOT
716 Milwaukee Ave., Chicago, UL
Nowy Polski Skład

SDKHA i PRACOWNIA KRAWIECKI
Polecają Szanownej Polskiej Pu
bliczności swą pracownię krawiecką
i 6kład wszelkiego gatunku sukna
tak krajowego, jakoteż i zagraniczne
go.
Robią ubiory podług miary
i według najnowszej mody, po ce
nach przystępnych dla wszystkich.
Wszelkie obstalunki wykona
ją jak najprędzej i jak najstaranniej.
Za dobrą robotę zaręczamy.

716 Milwaukee Ave.

sm -łcii-cd.

ER KACZMABEK

Mieszkanie: 319 Orchard et. blisko Garfleld Avc.

GOS Noble u l.

SKŁAD

------NO W Y------

SKŁAD TRUMIEN
-

Chicago, ML
Polecam Wielebnemu Duchowieństwu jak
Szan. Towarzystwom polskim mój skład lpraco
wnią różnego gatnnkz CHORĄGWI, SZARF
ODZNAK, nOZHT, BEREŁ 1 PAŁEK MAR
BZAŁKOWSKICH i t. D.

POLSKI KABAWAHIABZ.
Podejmuje eią urządzania pogrzebów, dostarcza
Jamien i Karawanu.
Wynajmuje powozy na
jmentarz. wesela i do wszelkich przejażdżek po
ak najtańszych cenach.
19-l-xcii-cd

wykonują takowe obstalunki jak najpunktualniej
i najsumienniej, bo przez eledinnaśde lat praktyirl złożyłam dowody z powyższych wyrobów.
Także polecam mój skłf a Wielebnym Siostrom
wielki wybór KORON. \ fELONÓW 1 BUKIE
TÓW dla dziewcząt i chłopców, przystępujących
dopierwezej Komunii świętej.
UTak samo korony i welony dla młodych panlea
do ślnbn, wszystko po jak najtańszej cenie. Pro
szą przybyć (przekonać sią w polsklmjhandlu,
zanim do obcej narodowości sią udacie.

KSIĄŻEK

do n abożeń stw a, s z k a p i e j ,
ró ża ń c y i w szy stk ic h kościel
n ych a r ty k u łó w .
Również obrazy wielkie i małe,
Statuy świętych i wszystkie artykuły
III Zakonu ś. Franc. dla Braci i Sióstr

DOBRE CYGARA rPAPIER08T
zawsze w zapasie.
.
Rzetelna i skora obsługa.

po ja k najtańszej cenie,

1

& H IL L,

BA U ER

ADWOKAT
Ofis: 55. Ar. Clark str., pokój 1.

SS Clearer ul.,

-1

U z n b y W. Hnx

S m oliń sk i i N aw rot,

JA N JARZEMBOWSKI

^

Skład pleców wszelkiego rodzajn oraz na.
carń żelaznych i blaszanych po najniższych co*
nich. ’
61.—xou—cd.

(KACZMAREK)

CHICAGO, ILL. sis.xcii.cd
^
faT ęw am nS^ H . g, ■

1049 N. R obey Str.

M. L. KASMAR,

Nowy Zakład F o to g ra ficzn y

JO H N

T. GALLUS,

Agentura „Dziennika Chicagoskiego” ,

Wykonuje wszelkiego rodzaju fotografie, także
atare obrazy przerabia na nowe naturalnej wielIcoftci chińskim tuszem, farbą wodnistą i pastelem
Uravon. po bardzo niskiej cenie._____ 271.cii.cd.

a pokażę wam medal.

sm K W C

KaZdy dzień można kupić pojedynczy egzemplarz
Dziennika za 1 cent.

730 Milwaukee Ave., blisko Noble.

% Przyjdźcie

K . S o r a s y ń s lŁ l
6 9 0 M ilw aukee Av- -

Chicago, 111.

H. C. KERSTINGA

rano i wieczorem: 225 W. Chicago Ayeiiue.

Podziękowanie-

J________ 14 1— x c il-c d .

J

JOSEPH S. GESHKEWICH

Uprasza się aby sekretarze Towa^
rzystw należących do parafii b-go
Stanisława Kostki w Chicago zechcieli
podać swoje adresy do „Dziennika
Chicagoskiego’' 7a czy sobie tego se
kretarz Tow. Ś-go Walentego, aby
im korespoudencye mógł wysłać.
Józef Cysewski, sekr.
134 W . Blackhawk str.
241.

-

Zamówiony towar odstawia do domu bezpłatnie.

Pierwsza wpłata $2 Najpiękniejsze fotografie grup i
ślubnych wykonuje po umiarko
gotówką, następnie po par
wanej cenie zakład fotograficzny
$5 miesięcznie.
Niklas & Piotrowski,
589 M ilw aukee A re.,
Dobra zapłata dla
obok Dalilmana.
Do
każdej
fotografującej się pary
dobrych agentów.

Potrzeba natychmiast dobrego rzeźnika. Zgłosić się do
21 lc.
Ignacy Szamkowski
42 Will cor. Augusta str.

Przygotowałem właśnie piękny
wybór Ubrań dla chłopców p rzy 
stępujących do pierwszej K om u
n ii ŚW., które polecam uwadze
Rodziców i Opiekunów.

POLSKA

Potrzeba zdolnych
Agentów do sprzeda
ży lot

Potrzeba dziewczyn do szycia pła
szczy [cloaks] na maszynie i ręcznie.
742 N. Ashland Ave. 21 lc.

0

Chicago, 111.

z ramą.
Za wykonaną pracą płaci nią dopiero przy ode
braniu.' Przydzcie i przekonajcie sią a będziecie
zudowolnić. ~________________
a0 11. xcii cd.

Potrzeba dziewczyny do szycia
surdutów (shop coats) na maszynie.
70 Emma Str.
211.

Intelitrence Office, 44S Milwaukee Are.

-

jakoteż dla młodzieży i chłopców, bielizny, koszal wierzchnich i spodnich, kołnierzyków, kra
watek, kapeluszy i t. d.
Zarazem wykonują wszelkie obetalunkl podług
miary 1najnowszej mody po najprzystąpnlejsaych
cenach.
Zarazem wYsełam GOTOWE UBIORY w Coun
try i do mniejszych miast stósowniedo listownego
porozumienia sią. Piszcie po próbki materyL, a
których chcecie mieć nbiór zrobiony.

Pr. Wlek.lińsls.i

olejo-obrazów i rana w stalowym kolorze, rytow&ne

Poszukuję panien do szycia sukien.
1010 Milwaukee Ave.

G. Duske,

-

Zajmują się wszelkiemi sprawami hypotecznemi; wyrabiają dokumenta.
Sprzedają także karty okrętow e, wyrabiają pełnom ocnictw a do Europy
i mają agentury asekuracyi od ognia najlepszych towarzystw.
Wogóle zasięgnąć mogą Polacy u nich rady we wszelkich potrzebach.

ł ia n d l a r z i f a t o iy k a n t

Potrzeba dziewczyny do domowej
roboty i pomocy w solonie.
717 Dickson str.
221c.

Str.

Notaryusze Publiczni

113 W. D iTlsion u l.

Rysunki z fotografii od 4 doi. do 6

Potrzeba dobrych dziewczyn do
usługi w hotelach, traktyerniach
(Boardinghouses), restauracjach i u
prywatnych familii.
Zgłosić się do:
i6mj.-xcii-cd.

i Ca r pe n t e r

P. KIOŁBASSA i SP.

•

gotowych

UBIOROW MĘZKICH

*^K O T R ^IO Ł B A SsX !tli:n:LlŁ"rararii;ii;ii:,1I'irr'r"r,1^''r,^ ^ ^ z !'1BRODO^St^.

Paul Lohen

764 Southport Ave., rano o
8-mej.
25 lc.

Ayenue

,

_____________________ CHICAGO, I L L .,

Salon z całem urządzeniem towa
rem i bilardem można bardzo tanio
wykupić i zadzierzawić. — W pobli
żu tegoż salonu pełno fabryk i jest
dobry' byznes do zrobienia. Zadzie
rzawić trzeba cały dom, który oprócz
salonu donosi odpowiedni rent.
Miejsce jest bardzo dobre i ten
który zadzierzawi nie pożałuje. W y
dzierżawia się z powodu zmiany in
teresu. Bliżnych szczegółów udzieli:

Potrzeba dziewczyn do ręcznej ro
boty przv surdutach: 2 do pierwszej
2 do drugiej roboty i 3 do rękawów
wstawyrowania. Stała praca.
171 Augusta ul. 14sp. cd.

f

W styczności z naszym bankiem jest

221,

Na sprzedaż

dostaną stałą pracę na C. * N. W.
Ry. Co. kolei w Illinois, Wisc., Iowa i
Michigan, jeżeli się zgłoszą do niżej
podpisanego. Wolna jazda; także
potrzeba 200 ludzi na farmy, 10do50
mil od miasta.
Ross Labor Agency
2 So. Market str. na piętrze. 14sp. cd.

Zaprowadza wszelkiego rodzaju rury
azowe, pumpy do piwa, które sam fabryuje, oraz załatwia wsze.kie prace w za
l kres ten wrhodzące po umiarkowanej
cenie.
18-l-xcii-cd
Rezydencya: 681 Washlenaw Aoe.

Odbierają handlowe i zaoszczędzone pieniądze i przechowują
takowe. Płacą zwyczajny procent od pieniędzy do prze
chowania złożonych. Sprzedawają asygnacye i weksle
na wszystkie punkta Enropy. Wypożyczają pie
niądze na majątki i inne rzetelne poręczenia.

______ 75 Cleayer str.

200 robotników

S. KLEIN,
666 Milwaukee Ave., Chicago, III.
PŁDHBER i 6AS FITTER

GENERALNY INTERES BANKOWY.

LOTY!

na sprzedaż bardzo tanio. Naj
lepsza sposobność do nabycia tanich
a dobrych lotów jest w Cragin. Ce
ny za lotę tylko $ 2 5 0 - $275. Wpłaoa się tylko $50, resztę podług umo
wy, Po bliższe szczegóły zgłosić się

mcgą dostać zatrudnienie na kolejach,
tartakach (sawmills), farmach i przy
innych robotach, jeżeli się zgłoszą do:
R. F. Christian
Employment office
294 S. Water Str. cor. Lakę
na 1 piętrze. 13 śp. cd

13-l-xcii-cd.

P A U L O .S T E N S L A N D & C O .
. BANKIERZY.

do 9-tej rano,

Godziny offisowsi j odi^ ° ^ x £
Dla biednych bezpłatnie.

LOTY!

Chicago, III,

-

T elefon 1127.

DLA AKUSZEREK.
(

agent

HURTOWNI GROCERNIA i WIELKI SKŁAD MĄKI.

KOLEGIUM POLSKIEGO
«

V. HUBKA

Wszystkim polskim grosernikom polecamy nasz towar groseryjny*w najwięk
szym wyborze. Towar zawsze świeży i zdrowy. — Również mamy na sprzedaż naj
lepszą mąkę wszelkiego rodzaju. Ceny bardzo niskie.

Pnofessor
„ ■,

,

S. PETERSO N & CO.

680 Noble ul.

Potrzeba silnych robotników, któ
rzy hy chcieli pracować przy kolejach
albo innej pracy w mieście lub bli
sko miasta; również doświadczonych
1 niedoświadczonych na farmy. Za
płata dobra. Zatrudnienie gwarantuje
się wszystkim.
M. G. Enright & Cq. Props.
21 W. Lakę ul. na piętrze, h 8p. ca.

Pośredniczy w wyszukiwaniu
miejsc dla służących.
34ic.-cd.

. JOri. K0RZENIEW8K1,

Dr. M. P. Kossakowski

Potrzeba dziewczyn do szycia sur
dutów (shop coats) na maszynie. Do
bra zapłata i wypłata co Sobotę.
126 W. Blackhawk str. blisko
Noble ulicy.
21 lc.

Franciszek Kaczmarek 668 Kobie Str]

Agencja:
DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO,
„W IARY I OJCZYZNY”,
„KOSYNIERZY” .
161-zc 1-cd.
«

•

