(Dokończenie z 1-szej str.)
hotelu i za niego opłacił noc
leg. Aresztowany był adwo
katem , zamieszkałym parę mil
za miastem, nazwiskiem C. E.
Church.
Przy wczorajszej rozprawie
ponownie identyfikował go
P ark h u rst i nocny stróż hotelu.
Jednakże obrońca oskarżonego
udowodnił niewątpliwie, że
Church był przez całe popo
łudniu i wieczorem w Niedzie
lę w domu, i poświadczyli to
czterej bracia oskarżonego, jakoteż jeden z jego znajomych.
N aturalnie Church został na
tychmiast uwolniony.
Opóźnienie na poczcie.
W skutek wielkich deszczów
w ostatnich dniach znacznie
opóźnia się poczta ze wszyst
kich stron kraju do tego stoppnia, że w czasie kilku osta
tnich dnieh zaledwie trzecia
część zwykłej liczby przesyłek
pocztowych nadeszła. Wszy
stkie pociągi z zachodu, półno
cnego zachodu i południowego
zachodu opóźaiły się o 8 do 12
godzin, a ze Sioux City, gdzie
właśnie jest powódź, wcale
pociągi nie nadeszły. Poczta
z Omaha i Kansas City musi
kołować z powodu, że wjazd
na most w Omaha stoi pod
wodą Także i ze wschodu
zaczynają się pociągi opóz'niać,
gdyż we wielu miejscach kole
je są popsute.
Mężczyźni musieli ustąpić.
Istnieje tu towarzystwo ma
jące na celu prowadzić wojnę
z katolicyzmem, a zowie się
ono „American Protective Association”. Na wzór różnych
związków składa się z różnych
towarzystw tak męskich, jak
i kobiecych. Wczoraj odbyło
się posiedzenie wspólae dele
gatów i delegatek tych towa
rzystw w „Shermau House.”
Rozpoczęły się debaty tak ży
we pomiędzy dwoma partyami
tam zebranemi, że wreszcie k a 
żda z tych partyj żądała, ażeby
druga wyszła z sali. Zawe
zwano na pomoc właściciela
hotelu Pierce i jego klerków, i
ci rzeczywiScie usunęli jednę
z tych partyj, t. j. mężczyzn,
pomiędzy którymi był nawet
„wielki mistrz‘: związku, Dr.
B. P. Reynolds, znany w róż
nych takich lożach. Kobiety
zostały paniami na placu boju.
Sprzeczka poszła o to, że ko
biety domagały się, ażeby
„W ielką Lożę“ stawiono pod
kontrolę kobiet, a nie męż
czyzn, jak to było dotychczas.
Mężczyźni natomiast twierdzą,
że do związku należy o wiele
mniej lóż kobiecych, aniżeli
męskich.
Koncesje do budowy.
Wczoraj wydane zostały na
stępujące koncesye:
Charles Christian, two 4 -stor)- flats,
4152-54 Berkeley ave.
$ 11,000
Sheridan Hotel Co., 4-story hotel,
6325-27 Sheridan ave.
6,000
C. B. Watt, two 3-story flats, 302
Forty-first str.
'
9,500
P. McGrau, 2-story flats, 1567
Carroll ave.
2,800
Louis Kein, 2-story flats, 508 W in
chester ave.
4,000
W . G. Buuge, 4-story addition, to
warehouse, 71-75 North Ann Street
12,000

Union Stockyards Transfer Co., 2story shop, Green and Forty-first sts.

12,000
Union Stockyards, Transfer Co.,
2-story sale stable, Green and Fortyfirst sts.
40,000
James Schreiber, one cottage, 6926
Loomis str.
6,000
Samuel Zeither, 2-stóry flats, 6054
Dearbarnstr.
5,000
G'. K. Maltby, 2 story dwelling,
788 Winter str.
2,500
G e o r g e Ernst, 3-story flats, 5259
Wentworth ave.
11,000
E. J- Bownen & Brother, 3-story
flats, 1714 Fulton str.
5,000
John Schreedel, 2-story addition,
37 Hastings str.
2,500
Charles Benke, 2 story flats, 767

*

Elk Grove ave.
4,000
W illiam Jones, 3-story' flats, 23
Rosebud str.
4,500
Annie Rubinke, 3-story flats, 767
Davis str.
4,000

George Seaverne, 3-story dwel
ling, 3833 Michigan ave.
25,000
A. Hottinger, 2-story flats, 618
Sheffield ave.
8,000
m n ■•
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Z dziedziny pracy.

Potrzeba natychmiast dobrej praczki
która jest dobrze obeznana w praso
waniu bielizny. Niech się zgłosi:
'
636 Noble ul.
Poszukuję kobietę do czyszczenia
mieszkania.
Teofil Stan, 698 Milwaukee Ave.
20 mj.
Potrzeba dobrego prasownika do
surdutów. 718 Ashland Ave. cor.
Blanche Str.
21 mj.

•

MILWAUKEE AVENUE
róg DIYISION ULICY i ASHLAND AVENUE.

Wielkie Otwarcie
w Sobotę, dnia 21-go Maja b. r,

płaty tygodniowe.
Ebkój 56.

•

Wszystko nowe.

Nic starego.
'

MILWAUKEE AYENUE
róg DIYISION ULICY i ASHLAND AYENUE.

2 S Market Str na piętrze

DOKTOR

ł-otrzeba dobrach dziewczyn do
usługi w hotelach, traktyemiacć
(B- iardinghouses), restauracjach i u
prywatnych familii.
»
Zgłosić się do:
tan}.-K>s~

KAZIMIERZ MIDOWICZ,
204

O. Duske,

West Chicago Arenue,

od 8 do 10 rano,

MHw.ankee A v t ~

obok Milwaukee Avenue.
GODZINY OFISOWE:
od 2 do 4 po południu,
od 6 do 8 wieczorem.

Dr. JAN A- TRAIN,

Dobra sposobność.

146 W. Blackhawk róg Clearer ulicy,
Ofis i mieszkanie nad Apteką. TELEFON W 342.
GODZIN? OFISOWE: od 8 —9 przed południem, od 12—2 po południu, od 6 —8 wieczorem.
W Aptece Dmet * Dslfosse Corn. Armltage A Robey od 1 1 - 1 2 przed południem, od 5 - « po południu.

________________ TELEFON W. 833.

Są Sprzedaż.

PO LSK I DOKTOR

Bardzo tanio. Dom z lotą. Zgłosić się:
722 Dickson ul.
23mj

T. K odis

315 Annitage Ave. Telefon 333 West.

Na Sprzedaż

GODZINY OFISOWE:

Dobrze urządzony salon, można tanio
kupić. Zgłosić się:
2Imj
585 Holt ave.

Piękny narożnik Da sprzedaż,
na rogu N. Robey i Webster ave.
blisko kościoła św. Jadwigi. Dom dre
wniany dwupiętrowy i basement. O
becnie znajdują się w nim, grosernia,
skład rzeźniczy i salon. Cena umiar
kowana. Bliższych szczegół udzielą
J. B . Pallasch ,
150 W . Blackhawk ul. lub Stan.
Marcinkowski, właściciel, c. d. 3cz.
1112 N.Rabey ul.

O la f, F . Seyerson,

od 8 do 12 rano

^ "Dwupiętrowy dom z lotą na Dickson ul. Ceua §3,000; gotówki potrzeba połowę. Muei b}4
SPrZMamet ^ e ''lo t y Z» CRAGIN po $300. $5 zadatku, roeztą po $5 miesiącznic: w Sooth Chicago loty
po $350 a2 [do $500.
Wyrabiam także karty okrątowe I sprzedają takowe po umiarkowanej cenie.

amj.pł3

A. MAJEWSKI, 684 Noble Street.

DOMY i LOTY
na sprzedaż po cenach umiarkowany^. Agencja k a rt okrętowych na wszystkie
linie. Wypożyczanie pieniędzy na pierwszą hypotekę (mortgage) i t. d. i8m.-xdii-cd.

ZśgT Piekne loty na sprzedaż blizko kościoła św. Jadwigi po $600.
*

______________________ Wincenty Peściński, 150 W. Blackhawk alica.

Zatoezpieozenia od. Ognia

J, B PALLASCH, 150 W. Blackhawk ni. Chicago, 111.
KAŻDY GŁOSUJE NA MOJE

SĘDZIA POKOJU

MASZYNY DO SZYCIA.

i Notaryusz Publiczny.
WYCIAt«A PRAWNE D0KUMENTA.
yip-di-cd.
Każdego wieczora urzęduje od 7 do 9
£0<Lwstac£ijiolic£jnejjirzyChicago^TC.
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Mam w składzie moim rozmate maszyny: SINGERA,
STA NDARD , N E W HOME, W HEELER i W ILSON
.
9 i 12, DAV IS i t. d. Ceny są teraz zniżone na mie
siąc Maj t. r. i tak:

iS u C

Mieszka i ordynujo pod Nr.
W

699 Noble ul. róg Blackhawk ul.

i JOSEPH S. GESHKEWICH

W

TERAZ:

*DAWNIEJ:

7, 3 szufladami...................$35.00 z 3 szufladami................f 45.00
z 5 szufladami................... 38.00 z 5 szufladami............... oO.OO

z 7 szufladami.................. 43.00 z 7 szufladami.............. 5o.00
Cabinet............................... 60.00 Cabinet.......................... 70.00

Krawiecka inger Maszyn $35.00.

Ofis: 163 Randolph Str. roorn 29 róg La Saiie str
rano i wieczorem: 225 W. Chicago A venue.
________________________ TELEFON 264.______________________________

WALSTROitt BROS..
SKŁAD

WĘGLI I DRZEW!
380 Austin Avk. blisko Noble
drugi ofis 418 Elston Are.

ul.,

Odstawiamy
Miękkie węgle w kawałach po - $3.00
New Kentucky w kawałach - - 3.50
Baltimore & Ohio - - - • 4.50
ZA TONĘ.
Twarde węgle sprzedajemy taniej,
aniżeli po innych yardach sprzedają.
Gwarantujemy za doNrod odstawionych wąell. Przyślijcie zamówieni- przez pocztą al*o
przyjdźcie zamówić do naezeiro ofleo który Jest
otwarty a t do Sinej godziny wieczorem.
IKs.-xcit-cd
C O L U M B IA

FURNITURE HOUSE.
Skład każdego gatunku nowych i
starych mebli, karpetów, pieców i in
nych sprzętów domowych. Sprzedaj©
za jaką bądź ceną.

738 Milwaukee Ave.

241.

Stanisław Kozakiewicz
691 Noble Ulica, blisko Blackhawk.

Skład Butów i Trzewików męskich
i damskich. D la dzieci
Pierwszorzędny

^
M l
*

szkolnych
wygodne.

obówie trwałe i

CHCECIE SOBIE OSZCZĘDZIĆ PIENIĘDZY?
Jeżeli tak, to kupujcie kawę, herbatę, masło 1 t. p. u Naszego Rodaka

JOZEFA KLASS,
■ 591 Noble u lica (basem ent.)
j y Tykiet wartości 1 )4 centa na porcelany załącza do każdego kupionego funta
jakit-gobądź towaru w Jego składzie.__________________________________ lciiicd
I, ROLAND.

J. RUSZKIEW ICZ.

FR. W LEK LIŃSK 1.

L. KOLAN D & CO.

Real Estate, Loans, Insurance
742 N . Ashland Acenue.
Zabezpieczają domy i budynki od ognia w najlepszych kompaniach, wy
pożyczają pieniądze za najtańszy procent, wyrabiają karty okrętowe ponajniższych cenach, sprzedawają donty i loty w mieście i po za miastem, zała
twiają wszelkie sprawy notaryalne i prawnicze.

______________ L. ROLAND & CO., 742 N. A sh la n d A v e.
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(Fabrykant
W YBOROW YCH

•

HAYAŃSKICH CYGAR.
Skład hurtowny i pojedyńczy najrozmaitszego tytoniu.
503 ISTotole Street.
CHICAGO.

-

!

Na sprzedaż.

eprzątów i różnych przyrządów do aptek, składów
groseryjnych, ealonow i oflsów jak:
PÓŁKI, SZAFKI WYSTAWOWE, LADY, LO
DOWNIE i t. p.

Rogowa lota i dom drewniany, dwupiętrowy przy Hoyne Ave. blisko
Milwaukee Ave. za $2600. Tylko $400 potrzeba, reszta na wypłatę.
Dom dwupiętrowy i lota blisko Humbold Parku. Cena $2000. na wy
płaty. Dom ma 12 pokoi.
L ota i d w u piętrow y dom przy Hoyne Ave, za $2400 na wypłatę.
W ypożyczam własne pieniądze na niski procent bez czekania.
Sprzedaję karty okrętowe do i z Eurupy, wyrabiam wszelkie papiery
notaryalne i zabezpieczam od ognia.

Skład: Nó. 63 & 65 >V. Washington S tr.
Fabryka: 75 North Are.
lisk-ciii-cd.

R . ZALE SK I. 540 M ilw au kee A yenue blisko Centre Ave.

W EB ER efe JA N K O W SK I,

Jedyna Polska Fabryka

W l. N ow aczew ski
838 Milwaukee Ayenue,

H E R M . R E IN E C K E ,
Skła d Towarów Łokciowych.
Powłoki, poszewki, lniane ręczniki
pierze.
•

699 Milwaukee Arenue,
jw.-di-cd.

lH r ^ ^ T łT ’1

Rodacy! kto chce widzieć wybór mebli,
piecy i lamp, niech przyjdzie pod No. 838

Krawiecka Wheeler i Wilson $35.00.

M. M a r s k i,

Używane już ale dobre jeszcze maszyny do szycia po $ 8 i wyżej.
- Czysty olej, dobre stalowe igły, części do wszystkich maszyn do szycia
mam na składzie.
R eperacje przy wszystkich maszynach są moją specyalnością. .
’

PRĘDKO, DOBRZE A TANIO. ^ 1

Najtańsze maszyny do szycia u Józefa Mar son w Chicago.

Józef Marson, 635 Noble Str., Chicago,

6 4 6 Noble róg B radley ulic
SKŁAD RYB

687 Milwaukee Avenue Clothing Co. 687
Polecam Szanownym Rodakom mój eldad zaopatrzony w gotowe ubrania mązkle. dla młodzelńców
1 chłopców, bielizną wierzchnią i spodnią, kołnierzyki, krawbtki i t. d.
Zarazem wykonują wszelkie obstaiunki podług miary po najprzystępniejszych cenach.

Przyjdźcie! a przekonacie się!
J

ADAM JANISZEWSKI, Zarządca

tc-cd.

najrozmaitszego gatunku świeże i
dzone.
i&Bp.-xciJ*cd

Walenty Krusiński,
Budowuiczy- Koutraktor.
77 Kosciusko Str. - Chicago, III
Wykonuje wszelkie roboty w zakres bu
downictwa wchodzące jak najlepiej i po
cenie umiarkowauej.

^

Z uszanowaniem'

687 Miluoaykee Ayenue,

—

—

Chicago, BI.

—

Wielki Polski Skład Towarów Łokciowych
(DRY GOODS)
662 Noble S tr., naprzeciw kościoła Św. Stanisława Kostki.
Polecam Sz. Rodakom mój skład bławatny, który Świeżo zaopatrzyłem w wielki wybór wyrobów
'"“ '“ w a r t k i e towary sprzedają o W taniej niż w Innych akładach. %
Z szacunkiem
m.-clll-cd
X . D
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POLSKI SKŁAD MEBLj I PIECÓW .

Kto w Maju kupi, dostanie extra piękne nikel-srebrem płatowane nożycz
ki w podarunku. Ja sprzedaję najlepiej i najtaniej.

T e le fo n N o. 7 4 9 5

blisko Noble ulicy,

od 5 do 9 wieczorem.

murowany połączony z halą na Edgar ul. Cena $ł,M0; gotówki potrzeba 1.500 doi. Rentu

róg Jefferson Str.

( 8 — 10 rano
goizinv ofisowe 1 2 — 4 popołudniu
(7 — 9 wieczorem

------- i --------

Na sprzedaż.
DOM

79 W . M adison Str.

Dr. Edward Czerniewski

OONNELL & COGHLAN
Egzaminują abstrakty i załatwiają wszelkiego rodzaju interesa handlowe; proccsa kryminalne w mniejszych i największych sądach. — Zwracamy głównie uwagę na zręczDe kolektOWJUliC
należności za uszkodzenia lub k a lectw a odniesione przez
w y p a d k i po fab ryk ach albo przez p ociągi kolejow e; kolektujemy również zaległości za robotę 1 1. d. za bardzo umiar
kowane wynagrodzenie.

.The Ross Labor Agency.

20 21 ui.

ED. KANDULSKI,

POLSCY ADWOKACI I NOTARYUSZE.

Potrzeba 500 robotników

Dom drewniany z trzema lotami,
niedaleko kościoła na W ebster ave.
i Leipzig ul. 2 6 —jest tanio do naby
cia, blizko Leavit i Oakley avę.

UBRANIA DLA DZIECI,

•polscy sprzedawacze.

Ę T PIĘKNĄ PAMIĄTKĘ DLA KAŻDEGO.

do robót kompanicznych i kontraktorskich wjróżaych stanach zachodnich i
północnych. Pełno roboty w tartakach
i na farmach w stanie Michigan, na far
mach w stanie Illinois. Także w pobli
żu Chicago. Jazda darmo.
8p. cd
Zgłosić się do:

Intellrenee Office.

od 12 do 18 lat, po $.450, 5.oo 5.50 6.oo, 6.50, 7.50, 8 .oo, 9.oo, do 16.oo‘
od 10 do 15 lat, po $4.oo, 5.oo,6.oo, 6.50, 8.00, 9.oo, IO.00, do 14.oo.

A. BERNSTEIN,

OTWARCIE.

Pośredniczę w wyszukiwaniu pracy
dla męzczyzn, szczególnie dla nowo
przybyłych z kraju.
K. S. Sawicki & Co.
Bióra: 256 W . Chicago Ave.
679 S. Halsted Str.

Ubrania z surdutami „Cutaways” po $10.00,12.00, 12.50, 14.00,
15.00, 16.50,18,00 20.00, do 28.00. *
.
Surduty „Prince Albert” i kamizelki we wielkim wyborze.

Joh n G rosse Clothing- Go.
róg Milwaukee Ave. i Division Str.

Uważajcie na nasze

Potrzeda dobrego robotnika do
rzeźnictwa. Musi także umieć w
sztorze sprzedawać.
612 Noble ul.
19mj.

Ubrania żakietowe po IA-50, 5,00, 5.50, 6.00, 6.50, 8.00, 9,00,10.00,

od 3 do 12 lat, po $1.25, 1 .5 0 ,2.oo, 2.25, 2.50 3.oo, 3.50, 4.oo, 4.50 do 8.50;
od 3 do 8 lat, po3.oo, 3.50, 4.oo, 5.oo, 6.00 do 6.50.
Ubrania „Jersey” dla chłopców od 3 do 6 lat, po 3.00 3.50, 4.oo, 4.50,
5.00, do 5.50.
. . .
Spodnie we wielkim wyborze. Targowanie jest niepotrzebne, my ma
my jeanę cenę dla wszystkich.

W C H IC A G O .

189 La & B e tri.
9 c. cd.

Róg Milwaukee Avenue i Dirision ulicy.
UBRANIA MĘZKIE.

UBRANIA DLA CHŁOPCÓW.

NAJWIĘKSZY i WYŁĄCZNY SKŁAD UBRAŃ

Pofczeha ag aitó w do spuedow aoia
książek, albumów i zegarów, na wy

b io r ó w

JANA
CROSSE
po stałej cenie dla wszystkich.

—

Potrzeba rzeźnika (butcher) lub moc
nego chłopaka, który ma chęć praco
wać w składzie rzeźnickiem. (Butcher
shop) Musi umieć po polsku, angielsku
i niemiecku.
388 Noble ul.
21m

U

kład

838 Milwaukee Are.,

Chicago, 111.

