
m  Z CH ICAG O .
P r z e p o w i e d n i e  s t a c y i  m e t e o  

ROLOGICZNEJ.
K  Dziś w Sobotę pogoda. Jutro pogoda 
łio p c w n u . Wiatr chłodny z południa.
A  Wschód słońca o godz. 5:30.

[ "" Zachód słońca o godz. 6:20.
: Najwyższa ciepłota wynosiła wczo

raj 46 stopni, najniższa 26 stopni.

\ Z N O T A T N I K A
naszego sprawozdawcy miejskiego,

W kwietniu każdy niech pamięta,
■  że to wielkanocne święta,

I na bafbki. placki z różą,
^  Trza pieniędzy wydać dużo.

^  Jeśli kwiecień jest słotny,
B  Nie kładź rączki w stułę,
W  Bo będziesz miała męża,
F Strasznego b ib u łę !....

Proces N. K. Złotnickiego, redakto- 
P ra “Zgody''. "Dziennika Związkowego" 

i "Dzwonu" zakończył się dziś rano 
przed sądem przysięgłych pod przewo
dnictwem sędziego Stadlera. Przysię
gli jednomyślnie potwierdzili winę 

[ oskarżonego.
Skargę o oszczerstwo wniósł był 

przeciw N. K. Złotnickiemu redaktor 
i wydawca “Kumoszki" ob. Motykow- 
skl.

Kary. która prawdopodobnie wyno
sić będzie od jednego dnia do roku 
więzienia, sędzia jeszcze nie ozna
czył.

Zamordowanie Polaka. Policyę tu
tejsza zawiadomiono dziś w południe 
z Milwaukee, ż© wczoraj wieczorem 
zamordowano w tem nieście Polaka 
Dominika Gapińsktego.

Zarząd tow. "Skarbu Sobieskiego", 
którego Gaplński był sekretarzem.od- 
bierał właśnie w lokalu swym pienią
dze od akcyonaryuszów, gdy nagle do 
sali wpadło trzech bandytów. Dobyw
szy rewolwerów kazali oni oddać so
bie całą gotówkę. W kasie było wów
czas $600, które bandyci zabrali i już 
zbierali się do ucieczki, gdy odważny 
Gapiński rzucił się na jednego z nich. 
Opryszek jednak zastrzeli! Gapińskie- 
go. Dokonawszy zbrodni, bandyci zni
kli. Zdaje się, że ich ślady wiodą do 

. Chicago.
Wiec Polek. W Przyszły wtorek, w 

domu Związku Narodowego Polskiego 
odfbętizle się Wiec Polek, zwołany 
przez Wydział Kobiet Zw. N. P. Wiec 
poprzedzi nabożeństwo w kościele św. 
Trójcy, które rozpocznie się o godzi
nie 9:30 rano.

Polscy artyści. Znany pianista Jó- 
^ ^ k e f  Hoffman, Polak, występuje jutro z 

koncertem w Orchestra Hall, przy Mi
chigan ave., początek koncertu o go
dzinie 3:30 po południu.

— W tejże samej sali 10 i 11 kwie
tnia wystąpi z koncertem znakomity 
mistrz nasz Ig. J. Paderewski. W pią
tek. Koncert zacznie się o godzinie 
2:15 po południu; zaś w sobotę wie
czorem o godzinie S: 15.

Powraca do Chicago. Adwokat J. S. 
Gieszkiewicz, i członek senatu stano
wego, który kilka tygodni temu wyje
chał do West Baden, Ind., dla pora
towania zdrowia, powraca do Chicago 
w przyszłą środę.

Wyzysk Polaków. W mieście na- 
szem grasują ajenci, którzy wciągają 
Polaków i Litwinów do jakiejś ase
kuracyjnej "instytucyi”, Obiecującej 

# złote góry. Mówią oni, że za małą opła
tą otrzymać od nich można po pięciu 
łatach pewną sumę. a w czasie cho
roby $15 tygodniowo. Ta sama kom

pania naciągnęła Jrul wielu Polaków 
w Innych Stanach.

Ostrzegamy przed naciągaczami.
Wiec protestacyjny. W przyszłym 

tygodniu odbędzie się posiedzenie w 
Domu Zw. N. P. w sprawie wiecu pro
testacyjnego w śródmieściu. Komitet 
żda sprawę ze swych czynności I wy
każe ile na ten cel zebrano pieniędzy; 
wyznaczone będzie również 1 miejsce 
wleou. Posiedzenie to odbędzie się 
w przyszły czwartek a najdalej w pią
tek wieczorem.

Obchód konstytucyi 3-go maja. Ko
mitet obchodowy na północno • za
chodniej stronie miasta, wybrany z 
łona 36 grup związkowych, energicz
nie krząta się, by obchód konstytucyi 
3-go maja, który odbędzie się 6 ma
ja w hali Walsha wypadł jak najwspa
nialej. Sekretarz komitetu Ed. L. Ko
łakowski informuje nas, że obchód ten 
przewyższy wszystkie dotychczasowe. 
Program będzie wspaniały, gdyż wez
mą w nim udział najwybitniejsze siły 
artystyczne i pierwszorzędni mówcy. 
Scenę udekoruje ob. J. Chmieliński.

“Tajne posiedzenie”. Sprawozdania 
z tak zwanego "poufnego" czyli "taj
nego posiedzenia” Z. C. Z. N. P. nie 
możemy zamieścić, gdyż omawiano na 
niem sprawy “wydawnictw", które 
są tajemnicą dla członków organiza- 
c y i ! . . . .  Na jawnych zaś posiedze
niach Zarządu, które się odbywają po 
południu, nie ma nigdy więcej widzów 
niż jeden lub dwóch. Gdy posiedzenia 
odbywały się wieczorem — kiedy lu
dzie z pracy byli wolni od zajęć — 
hala posiedzeń zwykle przepełnioną 
była związkowcami___

Z Młodzi a okowa. W przyszłym tygo
dniu w hali ob. Baca zorganizowaną 
będzie nowa grupa Związku Polek. 
Organizatorką jest pani M. Rokoszo
wa.

Z naszej skrzynki do listów. Otrzy
mujemy następujące pismo:

"Szanowna redakcya raczy łaskawie 
umieścić następujący 'komunikat. 
Reporter Dz. Chicagoskiego KoJanow- 
ski, sprawozdawca i zarazem tłumacz 
strony oskarżającej w sprawi© N. K. 
Złotnickiego, w "notatkach" swoich u
mieszcza. jakoby w toku sprawy gdzie 
byłem tłumaczem strony broniącej 
się, udowodniono mnie brak znajomo
ści języka angielskiego. O ile wyż 
wspomniany reporter jest kompeten
tny w sądzie o wyniku dyskusyl pro
wadzonej ‘bądź to w polskim, bądź to 
w angielskim języku, niech posłuży 
fakt, że słowo "zarwać (kogoś)—prze- 
tlomaczył "ruin" a "kawały" (urzą
dzać) — "foul play".

Osobiście nie mam pretensyi do 
gruntownej znajomości wszystkich 
słów J wyrażeń, z których się składa 
mowa angielska. Z szacunkiem. Wła
dysław Józwiak”.

"Halka" Moniuszki. W końcu gru
dnia przybędzie do naszego miasta 
wielka opera włoska z Europy, w któ
rej 'est kilku pierwszorzędnych śpie
waków polskich. Opora ta  wystawi 
między innemi "Hałkę", główne role 
obsadzone będą przez Polaków, któ
rzy śpiewać będą w ojczystym języ
ku. Kompania ta  wystawi też najnow
szą operę Areficego “Chopin", która 
składa się z utworów Chopinowskich. 
Wkrótce podamy bliższe szczegół}’.

Dr. Anna Wyczółkowska, ceniona 
powszechnie współpracowniczka przy
godna naszego dziennika, prosi nas o 
ogłoszenie, że cofnęła swą ofertę na 
posadę drugiego redaktora "Zgody" i 
“Dziennika Związkowego”.

Wm. H. Taft, kandydat reputolikań- 
sk na prezydenta, przybył do naszego 
mas ta wczoraj wieczorem z Columbus, 
O. Na dworcu kolejowym przywitany 
został przez liczne delegacye organi- 
zacyi republikańskich i przedstawicie
li świata handlowego i przemysłowe

go. Z dworca kolejowego udał się p. 
Taft do hotelu "Congress", gdzie po 
krótkim wypoczynku, przyjął bliższych 
przyjaciół 1 znajomych. O godz. lle j 
udał słę p. Taft na bankiet klubu Ha
miltona. W "Audltorium" przemawiał 
kandydat na temat "Filipiny". Dzi
siaj przemawiać będzie na trzech ban
kietach.

Samobójstwa. J. D. Kemble, lat 38, 
rysownik zatrudniony przy kolei 1111- 
noib Central, znaleziony został w mie
szkaniu swem 3820 EhnWood PI. nie
żywym. Otruł się chloroformem.

>— J. Knoohousen, 54 lat z pn. 803 
W. 13 ul. wyrobnik ranił się śmiertel
nie wystrzałem z rewolweru 1 umarł 
w szpitalu powiatowym. *

Drugą linię tramwajową z Chicago 
do Joiliet, projektuje grono kapitali
stów tutejszych. Linia ta biedź ma 
wzdłuż kolei Rock Island.

Wieczorek muzykalno • wokalny. 
Tow. Młoda Polska, gr. Z. N. P. 865, o 
nader doborowym programie, odbę
dzie się w niedzielę, 5go kwietnia w 
sali Atlas.

Na program składają się: chóry 
męskie Tow. Młoda Polska, śpiewy 
solowe, pani R. Kwasigroch, solo 
skrzypcowe, wykona panna Xelorwska, 
deklamacye, odczyt I mowa wstępna, 
że wieczorek ten będzie miał powo
dzenie niezazawodne, świadczy ogól
ne zainteresowanie się nim publicz
ności i znaczna liczba rozsprzedanych 
już biletów.

Komitet obywatelski, zajmujący się 
ponownym wyborem aldermana Scher- 
■mana ogłasza następujące fakty:

Alderman Schermann płacił poda
tek od ruchomego majątku każdego 
roku od czasu ustanowienia tego po
datku, z wyjątkiem roku i906, przez 
omyłkę w biurze assesora. Nieprawdą 
je.t, że alderman Schermann posta
rał się o cibniźenie swego podatku re- 
alnościowego. — Faktem Jest. że al
derman Sherman o zniżenie podatku 
na swej posiadłości nigdy się nie sta
rał i płaci, stosownie do wartości 
swych propertów tyle, co wszyscy in
ni jego sąsiedzi. W roku 1906 zapłacił 
od swej posiadłości na rogu Noble i 
Bradie $66.67, w roku bieżącym doznał 
podwyżki na równi z każdym innym 
obywatelem w tej wardzie i podatek 
jego wynosi $75.50. — Kwity od po
datków może oglądać kaćidy obywatel 
w jego ofisie aildermańskim poid nr. 
635 Noble ul., każdego czasu, a kto 
nie chce zajrzeć mu uczciwie w- oczy 
niech się zgłosi do kolektora powia
towego a tam mu pokażą książkę z 
kwitami zapłaconymi przez alderma- 
na Schermanna. Obywatele 16tej war- 
dy! Wy znacie aldermana Scherraan- 
na od dzieciństwa, znacie jego chara
kter i całe życie jego, spędzone w 
Waszem kole. on służył Wam wiernie, 
bądźcie i wy wiernymi jemu w dniu 
wyborów, które się odbędą we Wtorek 
dnia 7go kwietnia, 1908.

Oddajcie mu swój głos.

SO. CHICAGO.
Przykro to bardzo. Iż pomimo cią

głych nawoływań prasy, organizacji 
naszych i towarzystw, do wzajemnego 
popierania się, głos ten, jest głosem 
wołającego na puszczy.

O u nas w S. Chicago solidarność 
prawie, że nie istnieje, bo naprzykład 
wielu bardzo polskich wyborców, w 
miejsce popierania kandydatury ob. 
J. Derpy, działają przeciwko niemu i 
głosu swe oddać zamierzają, Irland
czykom, Jones’owi, który urząd alder
mana sprawował już przez lata, lecz 
sprawował go nie w interesie wybor
ców 1 dobra publicznego, lecz włas
nego I korporacyi różnych, ciągną
cych zyski z miasta. Smutne to, lecz 
wyraża się, iż głosy polskie łatwo ku- 
prawdziwe, że ów Jones z pogardą 
pić może. Alderman J. Derpa prócz te
go. że Jest ziomkiem naszym, i że już 
z tego samego powodu powinniśmy 
go popierać, w urzędowaniu swem o
kazać się zdolnym, pracowitym i ucz
ciwym i że zasługuje na ponowny wy
bór. Polacy więc dumni być mogą ze 
swego ziomka i wybór jego powinni 
całemi silami wspierać. Zapomnijmy 
o partyach, gdy w grę wchodzi inne 
polskie, pierwszym naszymi obowiąz
kiem jest podtrzymać naszą godność 
narodową. A. Bulakowski.

Z PIOTRO-PAWŁOWA.
W hall “Kraków" ob. Fr. Paczkow

skiego, 1417 W. 38ma ul. róg Paulina 
odbędzie się jutro po południu wiel
kie zebranie obywateli, opłacających 
podatki w celu obmyślenia środków 
zaradczych przeciw coraz uciążliw
szej srulbie podatkowej.

Obchód konstytucyi 3go maja odbę 
dzie się w pięknym gmachu szkolnym. 
Będą mowy,deklamacye, śpiewy, gra 
na fortepianie, i t. d. Jedną z mów wy
głosi ob. Ig. Kowalski, redaktor "Na
rodu Polskiego”.

I  BRZĘK KIELNII STUK MŁOTA
rozlega się wszędzie.

Nowe domy powitają naokoło

1  Czy zamierzacie budować tej wiosny?
I  Czy chcecie kupić sobie properta?

1 BANK POLSKI
810-812-814 Milwaukee Avemie

Daje pożyczki na realność, przy warunkach najdogod
niejszych dla pożyczającego,

Macie pieniądze do ulokowania?
BANK PO LSK I posiada, pierwsze zlotem płatne hi

poteki, w sumach od $500 do $6,000, które można nabyć z 
bardzo małym kosztem.

Mlsya w naszej parafii Skończyła aię 
w ubiegłym tygodniu, a na Jej pamią
tkę ofiarował piękny krzyż db. Drań- 
ldewlcz.
..Stacye męki Pańakiej ofiarował do 
kościoła ob. Lubaszewski, "byznesi- 
sta" tutejszy.

W końcu maja w hali parafialnej o- 
dograne będą przez chór miejscowy 
dwie wesołe sztuczki p. L "Werbel do
mowy" i “Dwóch roztargnionych". 
Reżyser, prof. A. Kaczyński dokłada 
wszelkich starań, by przedstawienie 
wypadło jak najlepiej.

Z PO LITYKI.

Wielki Demokratyczny Mass- 
Mityng.

Jutro, -w niedzielę o godz. 8-cj 
wieczorem, odbędzie się wielki 
mass-mityng w hali And. Schul- 
tza, róg Noble i Blackhawk ulic.

Przemawiać będą: kandydat na 
aldermana Franciszek W. Kora
l ik i ,  ald. S. H. Kunz, Juliusz ST. 
Cirzan, Jakófo Oswaldowski, Ig. 
E. Bogucki i inni.

Przyjdźcie i przyprowadźcie 
swoich przyjaciół. Nie pożałujecie 
spędzonych chwil i usłyszycie 
bardzo wiele interesujących rze
czy. Z szacunkiem

Komitet Obywatelski.

BACZNOŚĆ!
Tow. Śpiewu Panien “Jutrzen

ka” urządza dn. 20 kwietnia r. b. 
wielki koncert i bal w wielkiej 
hali Schoenhofcna przy Milwau
kee i Ashland aves. Koncert nad
zwyczajny, zabawa niebywała. 
Moc niespodzianek.

Jak najliczniejszego zebrania 
się miłych i szanownych gości 
spodziewa się

4k C Komitet.

$33.00
Z CHICAGO DO HAMBURGA
wspaniałym i wygodnym parow
cem "Pretoria”, który odjeżdża 
z Nowego Yorku dnia n-go kwie
tnia b. r.

Zamawiajcie sobie karty okrę
towe zaraz u

Jana A. Przybysza 
BAJłK POLSKI

810— 814 Milwaukee Ave., róg 
Haddon ave. ,,

Dr. J. A. Chrzanowski, denty
sta, 15-letnia praktyka. Robota 
gwarantowana. 179 W. D iv is io n  

ulica.

NORTH W EST SIDE* TAX 
PAYERS ASSOCIATION.

Wielkie generalne zebranie o
bywateli, którzy posiadają jakieś 
posiadłości i podatki opłacają, od
będzie się w hali Schultza, róg 
Noble i Blackhawk ulic, w przy
szłą niedzielę popołudniu, t. j. 5 
kwietnia, o drugiej godzinie. Pan 
J. Schermann jest tam także za
proszony.

W. Osmański,
generalny prezes. 

J. CholewczVński, 
gen, sekretarz prot. 

Ofis; 156 W. Division ulica.
4k P

I  t  I
PO D ZIĘ K O W A N IE .
Szan. drygientowi chó- I 

H  rów kość. Św. Trójcy p. | |  
M  \nt. Małłek oraz szan. ko

legom i paniom po Lutni I 
IH za udział i oddanie ostat- I b  
KI niej usługi nad zwłokami fe.-

I ś. p. brata mego zasyłam I , 
Ul serdeczne “ Bóg zapłać".

P. J. Drechney.
4k C I

GŁOSUJCIE NA DANIELA HERLIHY
na aldermana 28-mej Wardy. .

Cel.
Niniejszem przedkładam Szan. 

wyborcom sprawozdanie z mych 
czynności w Radzie miejskiej, za 
pierwszy mój termin urzędowa
nia, o który to urząd obiegam się 
obecnie ponowne i proszę uprzej
mie o rozważne przeczytanie ta
kowego.

1̂11 I  ̂ I

Najważniejszymi dla wardy 
sprawami są: Trancportacya, o
świetlenie i służba publiczna. 
Sprawozdanie wykaże moją czyn
ność co do tych punktów.

Transportacya.

Na skutek moich starań, po
czynione zostały następujące u
lepszenia w komtinikacyi naszej 
wardy: Przejazd bez opłacania i 
transferowania na Milwaukee i 
Armitage ave. linii.

Nowe wozy, pierwsze z wiel
kich wozów na połnocno - za
chodniej stronie miasta, puszczo
no w ruch na obu tych liniach.

’ Żłobione retny (szyny) muszą 
być używane, gdzie nowy bruk 
zostanie położony.

Oświetlenie.
Pozyskałem następujące dodat

kowe oświetlenie:
700 nowych elektrycznych 

lamp łukowych.
Takież lampy w Holstcin par

ku.
(00 nowych gazolinowych 

lamp i 900 zaniechanych, gazo
wych lamp. zwróconych do użyt
ku.

W  dodatku uzyskałem przyrze
czenie na znaczne powiększenie 
w systemie oświetlenia Wardy, 
skoro tylko miasto pozyska siłę 
krzyżownic. po których biegną.

Wszystkie koleje uliczne i gór
ne zmuszone zostały do oświe
tlenia elektrycznością tuneli i 
krzyżow nic. po których biegną.

Ulepszenie publiczne.

Wskutek moich starań rozpo
częto brukowanie Milwaukee ave.

SKRZYPCE, harmoniki i wszelkie 
inno instrumenty, oraz nuty do śpie
wu, na kapelę lub orkiestrę można na
być u Wydz. Muz., B. J. Zalewski, 609 
Milwaukee Ave., Chicago, III., Telefon 
3847 Monroe. Pocztówki Narodowo- 
Polskie z nutami lub bez, widoki na
szych gór, sló! i t. p. Troszę załączyć 
5c na katalog instrumentów I nut.

SZANOWNI RODACY! Zawiadamiam 
was, iż przeprowadziłem swój interes 
krawiecki z pod numeru 4802 Hermi- 
tage ave, pod nr. 1843 W. 47mą ulicę. 
J. Malec. 4 k C

KUPNO i S P R ZE D A !
NA SPRZEDAŻ lota i dom na dwa ren
ta. 155 Rhine s t. na łatwe wypłaty. 
$17.00. M. Durski, 285 Armitage v.

4 k C

NA SPRZEDAŻ piekarnia, sprzedaje 
się towaru za $133.00 tygodniowo. 
Wiad. w Adm. Dzień. Nar. 4 k P
NA SPRZEDAŻ lota za bardzo bizką 
cenę $800.00. 1269 N. Leavitt ul., bliz- 
ko Fullerton ave. Zgłosić aię: G. D. 
Waswo, 195 W. Dlviaion st.

4. 11, 18, 25 k P

NA SPRZEDAŻ moble domowe i piec 
bardzo unio. 4838 Lafflin ul. 6 k F

od Armitage do Fullerton ave. i 
obecnie wykonano już bruku war
tości $15.000 i wrskutek mej in
terwencji, inżynier naczelny zmu 
sił kompanie tramwajowe do wy
konania przypadającej im części 
robót.

Pozyskałem na skutek mej in- 
terwencyi w komisyi dla ulep
szeń lokalnych, 25 procent opu
stu, z ceny zakontraktowanej, za 
brukowanie tej ave. co bjrło na 
dochód wyborców.

Właściciele próżnych lotów, 
zmuszeni zostali do położenia ce
mentowych chodników.

.Wszystkie niemal chodniki są 
już ukończone, lub kontrakty na 
roboty wydane i w>’kończone zo
staną w sezonie letnim.

Postarałem się o położenie 14 
stóp szerokiego chodnika, po obu 
stronach Milwaukee ave. od Ro- 
bej’ ul. do California ave.

Zmusiłem kompanie: Chicago 
Edison Co., Commenwealth Elec
tric Co. i Chicago Telephone Co., 
do usunięcia słupów i przewodów 
drutowych przy Milwaukee ave. i 
Leavitt ul. i druty umieszczono 
pod ziemią. Poczyniłem już kroki, 
aby usunąć druty te z wszystkich 
ulic wardy.

Pragnę tu zwrócić uwagę Szan. 
wyborców, na wiele innych waż
nych ulepszeń dokonanych, a 
mianowicie: Ulepszone bezpie
czeństw o publiczne; nowa sta- 
cya policyjna i ogniowa, jakoteż 
projektowana publiczna kąpiel. 
Przechody na wielu ulicach zo
stały ulepszone, i w ogólności 
większa spreżj’stość i wykonanie 
db‘ow i ą akó w ,f u n keyon a ry us zy
miejskich, a wszystko to za moim 
wpływem i dozorem.

Uważając się zawsze za sługę 
tej Wardy. i pracując około jej 
rozwoju, zawsze miałem na oku 
dobro wyborców i popierałem tyl
ko te wnioski i projekta w Ra
dzie miejskiej, które miastu przy
nosiły rzeczywistą korzyść.

Wiele jeszcze bardzo ż>’\vot- 
nych kwestji w naszej Wardzie 
jest do załatwienia i do rozstrzy
gnięcia. a doświadczę, moje na
byte w ciągu urzędowania » szere 
re zajęcie się sprawą publiczną, 
przyniesie tylko korzyść, jeśli Sz. 
wyborcy poprą mnie w nadcho
dzących wyborach 7-go kwietnia.

Staraniem będzie nadal, jak i 
dotąd było, być każdemu dostęp
nym o każdej porze i dla wszyst
kich mieszkańców Wardy i inte
resów ich zawsze bronie.

Z należnym szacunkiem 
Daniel Herlihy.

(Adv.)

DROBNE OGŁOSZENIA
POTRZEBA mężczyzn na mieszkanie, 
z wllctem lub bez, $4.00 miesięcznie, z 
kawą rano. 731 Milwaukee ave.

4 kw P

FAR BIAR N IA  I PR ALN IA  chemiczna 
czyści i farbuje, reperuje ubrania 
damskie i męzkle na sezon wiosenny. 
Ceny zniżone. Jurczak i Paczeński. 
334 W. Erie st. blizko Noble.

DO W YNAJĘCIA duże mieszkanie i
duża stajnia. Zgłosić się pn. 80 Wił- 
mat ave. 4 k P

POSZUKUJĘ mieszkania. 4 lub 5 po
kojowego w ATondale, blizko polskiej 
szkoły. Zapłacę z góry na % roku lub 
więcej. Podać cenę i adres, przyjdę w 
niedzielę zobaczyć: Adres. M. Biblio
teka, 102 W. Divlaion st. 2 1 4 k

P

UCZĘ kroju francuskiego najnowsze
go systemu i szycia. Miss Stephania, 
745 N. Robey, przy stacyi "L".

4 k P

POTRZEBA pożadnego mężczyzny na 
stancyę. 240 Cornetl ulica, na dole.

POTRZEBA porządnych mężczyzn na 
mieszkanie. 370 Corneil st. 2gte pię
tro. w tyle. 6 k P

PRAtSA.
POTRZEBA dobrych agen\ów do o-
bezpleczeń na życie. Dobre\ warunki. 
Trzech ludzi niechaj zaraz \się zgło
si. 466 W. North ave., 2gle\ piętro, 
front 31 m 2\1 4 k P
POTRZEBA doświadczonych operato* 
fek przy kostumerskich surdutach. 
1031 3. Turner ave. 7 k C

POTRZEBA starszej kobiety do za
rządu gospodarstwem domowem i do 
opieki nad dziećmi, która jest piastun
ką. 37 Frankfort ul. 2gie piętro.

4 k P

POTRZEBA doewiadconych maszynla- 
rek przy szyciu dobrych sukien Gold
stein Cobn Co, 983 Milwaukee ave.

4 k C
POTRZEBA krawca do kostum erskiej 
roboty, który zna krój, stała praca, 
dobra zapłata w storze. 982 N. Hoyne 
ave. róg Coblentz st. 4 k P
POTRZEBA krawczkl do damskiej ro
boty, która Jest obeznana z krojem , 
stała praca, dobra zapłata, w storze.
982 N. Hoyne ave, róg Coblentz st.

4 k P

POTRZEBA dwóch mężczyzn na mie
szkanie «Pokój z osobnem wejściem. 
732 Milwaukee ave. 4 k P I
POTRZEBA dziewczyny do pracy w
małej fabryce. 273 E. Klnzle »L 4 k E I
POTRZEBA niewiasty do wyuczenia
się krawlecczyzny. 41 State ul. 4 k E

POTRZEBA dziewcząt do sprzedawa
nia kapeluszy damskich. 152 State ul.

4 k E

POTRZEBA agentów. Zgłosić się do 
E. II. Burr, Middleton, Conn. 4 k E

DOŚWIADCZONY ogrodnik poszukuje 
pracy. Zgłosić się: Konstanty Kustela, 
4645 S. Ashland ave. 7 k C

POTRZEBA ludzi mająicych doświad
czenie w zaprowadzana kolondzacyl, 
wiele dóbr} ch pozycyi; 100,000 akrów 
do zasiedlenia; Kolonie Polskie, Nie
mieckie, Włoskie, Amerykańskie i 
mieszane ośecnle są świetnie rozwinię
te, 10 akrowe farmy warzywne z 3 
pokojowym domem mieszkalnym za 
$540. na łatwe spłaty; doskonała 
sposobność dla energicznych ludzi. 
Odpowiedzcie po angielsku. Carollna 
Trucking Deveiopment Co., Wilming- 
ton, N. C. 4 k  P

KUPNO i SPRZEDAŻ
NA SPRZEDAŻ zakład plumbtarski,
994 Milwaukee ave., bardzo tanio. 
Zgłosić się 254 W. DivisIon st., albo 
wezmę wspólnika. 6 k C

NA SPRZEDAŻ lota za bardzo nizką 
cenę $700.00. 1269 N. Leavltt St. bli
sko Fullerton ave. Zgłosić się do: G.
D. Waswo. 195 W. Division st.

23 m, 4, 11. 18 k C

NA SPkZEDAż z powodu pewnych o
koliczności do sprzedania dobrze wy
robiony interes, prowadzony przez 4 
lata, w polskiej dzielnicy na głównej 
ulicy, niedaleko kościoła. Gotówki po
trzeba $2000. Wiadomość w Adm. Dz. 
Nar. 8 k P

NA SPRZEDAŻ rogowa grosernia l
buczernla. między ludnością polską. 
Sprzedam tanio, z powodu wyjazdu fla 
farmę. Andrzej Krygowski, 149 North- 
coth ave. East Chicago, Ind. 6 k O

NA SPRZEDAŻ buggy dla dziecka.
Zgłosić się 504 Wood st. 3cie piętro, 
z tyłu. 4 k P

NA SPRZEDAŻ 2 piętrowe properta, 
biznesowe, ze składem rzeźnicKim, ren- 
tu $420.00. Cena $2,900.00. 586 W. Ohio 
et. 6 k P

Na Sprzedaż
2 DOMY na Jadwigowie, 3 Izby 
wzdłuż, i gaz na $500.00 wpłaty. Zgl» 
slć się do

H. Mańkowski
1201 N. Leavitt s t

$2,000.00 kupi 7 pokojowy dom (cot- 
tage), 7 stóp basement, lota 25x150, 
z najnowszemi ulepszeniami, na Holt 
ave. pomiędzy North ave. i Wabansia 
Zgłosić się 804 Holt ave. 4 k P

NA SPRZEDAŻ fortepian I meble, bar
dzo tanio, łóżko żelazne, dubeltowe 
$3.00, z sprężyną 1 materacą. i wiele 
innych rzeczy za bardzo nizką cenę. 
Musimy sprzedać rzeczy przed 30tego «, 
miesiąca, z powodu wyprowadzenia 
się do inneąo miasta. Zgłosić się: 1196
E. 59ta ul. róg Michigan ave., 3cie pię
tro. . 4 k P

f W ZÓR BALOTU 16t e j  W ARDY i
Zróbcie krzyżyk w pierwszej szpalcie przed nazwiskiem John Schermann, _________________ ___
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