
Łódź. — Roboty około budowy 
kościoła św. Stanisława Kostki, 
z powodu braku funduszów, zo- 

stały niestety przerwane i odłożo- 
ne do roku przyszłego. Tymcza- 
sem postanowiono zbierać fun- 
dusze. Mówimy: niestety, gdyż 
Łódź posiada zaledwie 2 większe 
kościoły i jeden mały, św. Józefa, 
a wiernych tak wielu, że podczas 
nabożeństwa zazwyczaj połowa 
ludzi modli się na dworzu, dooko- 

ła świątyni. Tak wielkie miasta, 
z tylotysięczną ludnością katoli- 

cką. dawno już powinno było sn 

zdobyć na wystawienie trzeciego 
kościoła, którego budowa wlecze 

się już od lat kilku, nie mogąc się 
naprzód posunąć. 

Drobne ogłoszenia 
POSZUKUJĘ 

córki swojej Kazimiery Cliytraeus, 
która wyszedłszy do pracy przed- 
wczoraj rano dotychczas jeszcze nie 
wróciła. Ktoby o niej wiedział raczy 
dać znał Antoniemu Chytraeus. 141 E. 

Fullerton ave. 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę z 

wiktem. 570 Noble str. 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 38 

Tell place, w tyle, u góry. 

POTRZEBA maszyniarek, dziewcząt 
do e^*cia całych białych "Duck" u- 

brań na parowych maszynach. Stała 

praca, dobra zapłata. D. Friedlander 
and Co., 21 N. Green uL 13m 

POTRZEBA MASZYNIAREK PRZY 
DOBRYCH SZAPOWYCH SPOD- 
NIACH. STAŁA PRACA I DOBRA 
ZAPŁATA. 862 N. ROBEY UL. 12m 

POTRZEBA dobrych maszyniarek do 
całych spodni. Także kobiet do flni. 
szowania. 133 W. Divisłon ul. 1-m 

POTRZEBA pierwszych ręcznych przy 
surdutach. Także do sztafirowanła rę- 
kawów. 936 N. Paulina ul. lim 
POTRZEBA kleszenlarek, symsarek 1 
styciarek przy kostumerskich spo. 
dniach. 355 W. Ohio str. górne piętra 

xxx 

n ^ PANIEN! mąźatek dn wya- 
nczenla eią kroju 1 szycia. U* 

| UllZCDd d*lelam lekcy i w dzień, dla 
pracujących wieczorem. 

CRALIK, 658 N. Ashland Are. 

POTRZEBA panien i mężatek, 
315 cała nauka kroju i krawieczyzny, 
uczymy we dni© i wieczorem. 

Z. FBISTi 964 ff. 18t* PŁ. 

POTRZEBA 100 dziewcząt do mycia ftalek, 200 
do domowej roboty — aaraiem kucharek i 

dziewcząt do hoteli. 

643 MILWAUKEE AYE. 
PANi SCHMIDT AGENCYA PRACY. 

POTRZEBA służącej do domowej ro- 

boty. Zgłosić się do Adm. Dziennika. 

POTRZEBA polskich robotników na 

kolei w Indiana, Michigan, Iowa, Wis- 
consin i Minnesota. Przejazd darmo. 
Zgłosić się do: 

ADAMS TILLOTSON & ELMER, 
101 SOUTH CANAL STR. 

13 maja. CHICAGO. 

POTRZEBA dziewcząt Stała praca. 
Płacimy podczas nauki. Elsendrath 
Glore Co. Elston & Armltage avea. 

13 m 

POTRZEBA stołownlków. 659 Dickson 
str. róg Blackhawk str. 3cie piętro 
front 22 m 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 731 
Milwaukee are., pierwsza piętro front 

• lim 

POTRZEBA stryperłd. Peterson and 
Lunqulst 142 La Balie str. Pokój 26. 

12m 

POTRZEBA chłopaka w naukę do pie. 
karni. 833 S. Wood ul. lim 

POTRZEBA dobrej dziewczyny do do- 
mowej roboty. 319 W. Dlvlsion ul. 

lim 

POTRZEBA PRASOWNIK6W NA 
CZYSTO PRZY DOBRYCH SZAPO- 
WYCH SPODNIACH. STAŁA PRACA 
I DOBRA ZAPŁATA. 862 N. ROBEY 
STR. 13m 

POTRZEBA DZIEWCZĄT DO SZEJ. 
POWANIA PRZY DOBRYCH SZA- 
POWYCH SPODNIACH. STAŁA PRA- 
C^ I DOBRA ZAPŁATA. 862 N. RO- 
BEY STR. 13m 

POTRZEBA IG letnich chłopaków 
do fabryki. 425 Milwaukee ave. 16m 

POTRZEBA 4 dobrych cieśli. Zgłosić 
się: 2566 Milwaukee ave. blizko Cen- 
tml Park ave. Arondale. Jan Kruszyń- 
ski. lim 

POTRZEBA dobrych finiszerek przy 
spodniach. 103 Augusta str. 12m 

POTRZEBA doświadczanych maszy- 
niarek przy żakietach i sukniach. 910 
Milwaukee ave. Hm 

Potrzeba maszyniarek 1 ręcznych 
dziewcząt przy surdutach. 888 Milwau- 
kee ave. 2gie piętro, w tyle. 12m 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty, mówiącej po niemiecku lub an- 
gielsku. 204 W. Chicago ave. 12m 

POTRZEBA maszyniarek do kieszeni 
przy surdutach. Dziewczyny do bej- 
stowania kantów, 5 do sztafirowania 
i Jednej do rękawów i rygli. 375 W. 
Division ul. 

POTRZEBA pierwszej klasy prasow- 
ników i do przyszywania guzików 
przy dobrych surdutach. 208 E. Van 
Buren ul., Stern, Meyer and Co. 

POTRZEBA operatorek przy sukniach. 
Stała praca przez cały rok, i dobra 
płaca. 254 Monroe str., górne piętro, 
Schey and. Rice. 12m 

mmm—■»■———mm 

POTRZEBA diietfczyny-lub starszej 
kobiety do domowej roboty. Dobre, 
stałe miejsce dla. osoby znającej się 
sa domowej roboefcj. E8at&OB; 749 MU* 
jwaukee aye. 

POTRZEBA 50 miszyniarek przy 
damskich reprach. Banner Waist Co. 
161 So. Clinton str. xxx 

POTRZEBA doświadczonych maszy- 
niarek przy damskich reprach i stroj- 
nych kaftanach "dressing saąues". En- 

terprise Mfg. Co. 286 W. Superior 
Court, pomiędzy May i Centre ave., 1 
blok na południe od Chicago ave. 29m 

POTRZEBA 40 dziewcząt dzien- 
nie do domowej roboty i restanracyi. Do- 
bra zapłata. Kolb, 772 Milwaukee ave. 
Polskie biuro. Otwarte w Niedziele. X 

HATnim 1 codzimnie d/i-wcząt do Ile- 
ii VI K/rnA rauracyl hotelów i domow. j 
1 roboty. Nsjntareł# polakio 

biuro w miencle. 

i 909 Milwaukee At. biuko Ashiand *t. 

POTRZEBA 200Ó mężczyzn i dziew, 

cząt do roboty w mieście i poza mia- 
stem; ludzi na farmy i do ogrodowej 
roboty na plantacyach z cukrowymi 

j burakami; także samotnych męż- 
czyzn i mężów z familiami do stanów 
Nebraska, Kansas, Colorado, Wiscon- 

| sin, Michigan i Illinois. Dostarczam 
zajęcie przy kolei, w kamieniołomach, 
fabrykach, tartakach, kopalniach z 

rudą. żelazny, oraz w hotelach, restau- 
racyach i przy prywatnych familiach. 

Przyjdźcie i spróbujcie moją uczciwą 
i już kilka lat istniejącą agencyę. Ja 

jestem jedynym agentem, w Chicago 
który natychmiast zwróci wam pienią- 
dze jeżeli nie dostaniecie pożądaną 
robotę. Chicago Employment Agency, 
167 Washington ulica, pokój 16, 17 i 18. 

— J. Lucas, prawdziwy Polski agent 
3 cz 

POTRZEBA 25 dużych l mocnycn 
dziewcząt do roboty na maszynach, 
nocna robota, w naszej nowej fabryce 
w Hawthorne. Zgłosić/ się każdego 
dnia popołudniu oprócz Soboty. West- 
ern Electric Co. 48th ave. i 24th str. 

13m 

POTRZEBA 15 mężczyzn mówiących 
po angielsku, robotników do roboty w 

lejami "foundry" do odlewania kół 
do pociągów. Stała praca i dobra za. 

płata. Zgłosić się Griffin Wheel Co. 
Sacramento ave., pomiędzy Chicago 
1 North Western i Chicago Milwaukee 
i St Paul koleją. Weźcie Chicago ave. 

lub Lake str tramwaj. 13m 

POTRZEBA 25 doświadczonych ma- 

szyniarek do szycia przy drelihowych 
ubraniach. J. W. Johnson Co. 32 Ma. 

cedonia str., blisko Wood i Division 
str. 1 13m 

POTRZEBA krawca pomocnika przy 
kostumerskich surdutach. 483 N. 
Francisco str. lim 

POTRZEBA dziewczyny 10 do 14 lat 

starej. Musi być sierota. V. Rogalski, 
1096 N. Robey str. 15m 

POTRZEBA symsarek przy spod- 
niach. 29 Rose str., blisko Chicago av. 

lim 

POTRZEBA dobrego foremana i try- 
mera. Także do szejpawania szejpów 
przy surdutach. Zgłosić się drugie pię- 
tro. 692 N. Ashland ave. lira 

POTRZEBA kilkunastu mężczyzn do. 
świadczonych na maszynach przy wy- 
rabianiu desek do poiłóg z twardego 
drzewa, do robienia około 1 na "Mat- 
chers" maszynach do równania desek 
na takowych. Nakładaczy "macnine 
feeders" do desek na podłogi z twar- 

dego drzewa. Także do ucinania i ró. 
wnania końców przy deskach — męż- 
czyzn do roboty przy piłach "rip saw- 

yers" I rozkładaczy drzewa "graders". 
Podczas dnia zgłosić się do ofisu lub 
zobaczcie się z foremanem w tartaku 
wieczorem od g0dzlny 6tej do 7mej 
South Side Lumber Co., Ash- 

land ave. na południe od 22giej ulicy. 
lGm 

POTRZEBA maszyniarek przy paro- 
wych maszynach. Doświadczenie nie- 

potrzebne. Chicago Flag & Decorat. 

ing Co. Północno zachodni róg Fulton 
1 Green sts. 15m 

POTRZEBA kieszeniarek przy surdu- 
tach. Stała praca. J. Bengtson, 741 

Elk Grove av. lim 

POTRZEBA maśzyniarek do roboty 
przy zasłonach od słońca lub deszczu, 
"awnings", szałasach I chorągwiach. 
Gco. B. Carpenter and Co., So. Water 

«tr. I Fifth ave. 13 m 

POTRZEBA dziewcząt do roboty w 

fabryce papierowych pudełek. Musi 
mieć przeszło 14 lat. Przynieście cer- 

tyfikat szkolny i co do lat. Illinois 
Paper Box Co., G6 "West Lake ul. 13m 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. Dobra zapłata. 663 North Ir- 
ving ave. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty.' 789 Milwaukee ave. 

POTRZEBA dziewcząt do sprzedawa- 
nia w składzie towarów szklanych, 
porcelanowych i blaszanych. Shapi- 
ro's Fair. 686 Noble ul. 

POTRZEBA kobiet przy szmatach i 

mężczyzny do belowania. 799 W. Lake 
str. 12m 

POTRZEBA dobrego chłopaka do pie- 
karni. Linden ul. Hawthorne. 

POTRZEBA dziewczyny do zwyczaj- 
nej domowej roboty. Taka, która u- 

mie po angielsku. Musi mieć reko- 
mendacye. 644^ Washington boul. 

POTRZEBA dziewcząt do zwyczajnej 
domowej roboty z praniem lub bez. 
42 Upton ul. blisko Western ave. 

POTRZEBA dobrej pierwszej maszy- 
niarki lub maszyniarza przy surdu- 
tach. 706 N. Ashland ave. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty, taka która jest zdolna do ob- 
sługi w groserni, z rana tylko. 663 
Holt ave. 13m 

POTRZEBA ręcznych dziewcząt do 
bejstowania kantów i sztafirowania. 
394 Marshfleld ave. 12m 

POTRZEBA prasowników przy szapo- 

wych surdutach. 9 Thomas ul., blisko 
Wood. 

POTRZEBA, służącej do małej fami- 
lii. Adres 5?i Noble ul. Pierwsze pię- 
tra XXX 

POTRZEBA prasownlka na czjeto przy 
zwyczajnych surdutach. Stuła praca, do- 
bra zapłata. 95 Haddon avo. 8ciepiqtro. 11 

POTRZEBA dobrego bejściarza i 

Bzewkarza przy surdutach. 211 Bloom- 
lngdale Road. Maryanowo. lim 

POTRZEBA służącej do domowej ro- 

boty. 732 Elston ave. Zawadzka. 12m 

POTRZEBA robotników dę roboty 
na kolei w Illinois, Iowa, "wisconsin 
i Michigan. Także do rozmaitej innej 
roboty. Polscy Agenci, 81 So. Canal 
ul. i 20 W. Madison ul. Asplng & 
Sweet. xxx 

POTRZEBA dziewcząt do bejstowania 
kantów przy surdutach. Także krawca 
do broszowania. 11G1 N. Lincoln str. 

lim 

NA SPRZEDAŻ salon. 179 "W. Erie ul. 
..13m 

POTRZEBA do powiększonego szapu 
maszyniarek i ręcznych dziewcząt, 
przy surdutach. Stała praca. 103 Clea. 
ver ul. 13m 

POTRZEBA 2 dobrych dziewcząt do 

prasowania damskich sukien, przy 
prasowaniu i farbowaniu. Cook &. 
McLaln, 554 W. Macuson ul. lim 

POTRZEBA doświadczonej panny do 

sprzedawania w składzie żakietów. 

Stała praca, dobra zapłata. 910 Mil- 
waukee ave. 

POTRZEBA stałych i dobrych ma- 

szyniarek przjp spodniach. Także dzie- 
wcząt od 16 lat do robienia rygli, ob- 
rzucania szewków i wyszywania dziu- 
rek. Stała praca przez cały rok. Za- 

płata w każdą Sobotę. 717 Dickson ul., 
róg Blanche. 13m 

POTRZEBA dziewczyny w naukę w 

składzie modniarskim. Płacimy pod- 
czas nauki. Drozdowicz, 500 Milwau- 
kee ave. 

POTRZEBA KOBIET DO FINISZO- 
WANIA SPODNI; 10c OD PARY. M. 
SMEJA, 1166 NORTH OAKLEY 
AVENUE. 

POTRZEBA pierwszych ręcznycn 
dziewcząt przy surdutach. 850 North 
Ashland ave. 13m 

PITRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. Lekka robota. 86 Potomac ave. 
POTRZEBA piekarza do ciastek i 

chłopaka za trzecią rękę. 1142 N. Lin- 
coln ul. 

POTRZEBA kieszeniarek. Także do 

podszewki, do rękawów, fastrzygów 
wyciągania, ręcznych dziewcząt i pra- 
sownika. 757 N. Ashland ave. 

POTRZEBA trzech malarzy, nieuni- 
stów. 436 Elston ave. 

POTRZEBA dziewczj-ny do domowej 
roboty. Mała familia. $4 tygodniowo. 
909 Milwaukee ave. 2gle piętro. 

POTRZEBA prasownika na czysto 
przy spodniach, 7c od pary. Także 

dziewcząt przy spodniach. I8c od pa- 
ry. 1128 N. Seeley ave. 

POTRZEBA natychmiast prasownika 
na czysto przy dobrych surdutach. 93C 
N. Paulina ul. 

POTRZEBA dziewczyny do robienia 
kieszeni w podszewce przy surdutach. 
584 Dickson ul. W. Zytkus. 

POTRZEBA mocnego chłopaka do pie- 
karni w naukę, róg Cudaliy i Linaen 
aves. Hawthorne. 

POTRZEBA chłopaka 15 lat do robo- 

ty w fabryce śllprów. róg Lake i Clin- 
ton ul. 12m 

POTRZEBA klerka-o.l 20 do 25 lat 
do odstawiania drzewa, "shipping 
clerk" w lumber yardzie na północno 
zachodniej stronie miasta. Musi mó- 
wić po polsku i angielsku. Połudhio- 
wo zachodni róg Dlvision i Halsted ul. 
Kemler Lumber Co. 12m 

POTRZEBA kobiet do mycia butelek. 
1728 Milwaukee ave. CZias. T. Schne- 
ler. 12m 

POTRZEBA kobiet do przebierania 
szmat. 19 E. Chicago ave., róg Larra- 
bee. Frank Kapłan. 12m 

POTRZEBA kłeszeniarek przy spod- 
niach. 29 Rose ul., blisko Chicago av. 

12m 

Kupno i Sprzedaż. 
GROSERNIA do sprzedania. Tanio. 
93 Mc Henry str. 12m 

NA SPRZEDAŻ salon. IGO W. Huron 
ul. 17m 

PRZYJDŹCIE i zobaczcie to natych- 
miast, 8 pokojowy murowany dom i 

duża stajnia, cementowy chodnik, ko- 
sztował $275 i ulepszenia kosztowały 
przeszło $3000. Sprzedam za $2500. 48 
Crystal ul. blisko Robey i Division ul. 

NIE~POTRZEBUJESZ kupować no- 

wego pieca dla tego że niektóre czę- 
ści w twoim starym piecu są, pęknię- 
te lub przepalone, lecz pisz albo 
przyjdź do mnie a ja ci ręczę że po 
mojej naprawie piec będzie jak nowy. 
Wł. Polmański. G89 W. 17ta ul. 

MUSZĘ sprzedać za jakakolwiek ce- 

nę interes mleczarski, — konie, wo- 

zy i wszelkie porządki; 16 kan mleka 
dziennie, 10 kan w butelkach. 'Lease" 
na cztery lata. Sprzedaję z powodu 
choroby. 238 Augusta ul. 17m 

NA SPRZEDAŻ dobry i mocny wóz 
ekspresowy tanio. 1108 — 16ta ul. 

13m 

NA SPRZEDAŻ properta z powodu 
choroby, dobrze opłacające się pro- 

perta, rentu $129 miesięcznie. Cena 
$16,000. Gotówką $5000, reszta na 5 
procent. Zgłosić się, 616 W. Superior 
ul. 12m 

NA SPRZEDAŻ rogowy salon z halą, 
wygodne pomieszkanie. Dobre miejsce. 
Polsko Litewska okolica. Sprzedam 
tanio. Adres w Adm. Dziennika Chi- 
cagoskiego. j 

"P 1 Tl Ufir we wszystkich sta- i 

rAKffl Y nach Ameryki po i rłiYlfl 1 cenieod ± {o 
dolarów za akier. Tysiące far- 
merów polskich osiedliłem 

ADAM MAJEWSKI, 56? Noble ul. 

Kupno i Sprzedaż. 

TAKI DOM DAJEMY DARMO. 
50,000 akrów wybornych gruntów farmer 
gkich 1 leśnych, w powiecie Gates, etanie 
Wlaconaln. Dobra rola; wody pod dosta- 
tkiem; położona od 8 do 6 mil od miast*. 
Nizkie t eny l łatwe warunki. Zgłoście 
się lub piszcie do 

CEO. KNOBLAUCB FARM LAND CO., 
™:v°' 115 Dearborn u!., |5,W) 

£;M9 Milwaukee kiSS&STmt1' 
WIELKA oferta. Dom i lota na sprze- 
daż na południowo zachodniej stro- 
nie, 2 bloki od kościoła św. Kazimie- 
rza. Dom jest w dobrym stanie. Do- 
chodu $28 miesięcznie. Sprzedaję z po- 
wodu wyjazdu z miasta. Muszę sprze- 
dać tanio. 973 So. Troy ul., blisko 23ej 
ulicy. 12 m 

Na Sprzedaż tfJSSE 
ICO lotów w ciągle rosnącem przedmieściu Hunson 

Pdrlc, Polieąwraz r. gwrarancyą wykazują czy- 
•ty tytuł dostarczam darmo. Loty z frontem na 

hStó »150 
&7tb^Court, ścieki i woda raprowa- $250 
67th^Ave., ścieki 1 woda rajirowa $250 
Wth Gourt, woda zapro- $200 
Te loty znajdują sią nomlędzy Grand 1 ArmitaRe 
A v-\ Kie c/.eknicie Jeżeli chcecie knr/.jetać z ttj 
taniej (ferty. Na Żądacie wysyłamy plan. 

msi STOCK, 374 E. Dirision Ul. 

NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy murowany 
dom i lota, storę front, lub do wynaję- 
cia. Tanio. 131 Ward str. Lake View. 
Na Jozefatowie. 11 m 

Na sprzedaż w Avonoaie. 
Hamlin Avc. obok domn Starców i Sie- 
rot 2 piętrowe domy o 2ch mieszkaniach 
na łatwe miesięczne wypłaty. 

Potrzeba tylko $300 zadatku resztę mo- 
żna opłacać miesięcznie rontem. 

Loty są 26 i 27 stóp szerokie, przed ka- 

żdą lotą śliczne cieniste drzewa. 

Bliższych Inforoncyi udzieli 

Edmund Szajkowski, 
2óG0 Milwaukee Arenue. 

Ofta otwarty codziennie l w Niedzielę po 
południu. 

1 CHCĘ WYPRZEDAĆ 
jak najprędzej lotę na północno-zachod- 

nim rogu Hamlin Ave, l 
Georgu ul., 34x122 vP .Z O 

ILimlln Ave., front na zachodniej stronie 
iillcy, bllBkuDiversey, 2 Ą HO 
lotv, 25x125, każda 4^ 

ZSt. EBNST STOCK, 374 E. Division sL 

161 Akrów. 70 mil od Chicago,dobre bu- 
dynki; dobry crunt. G Mil od p .takie- 
go kościoła. Tanio do sprzedania lub 
na wvnilnnę na Chlcagoskle properta 
bez długu lub z małym długiem. 

C3 Akrów. C5 mil od Chicago, z inwen- 
tarzem; dobry urodzajny grunt. Musi 
by<5 sprzedana z powodu śmierci co- 
Rj)od«rza. Tylko 2 mile od polskiego 
kościoła i od miast i. 

29 * Akrów w Michigm. Dobre budyn- 
kl^dnżo bydła i wszvstko co jest po- 
tr^ebneui na f frrnle. Na sprzedaż tyl- 
ko. (Jena $U,8;0. Gotówki potrzeba 
$2,800. Pierwszorzędna farma. 

JJ1I Akrów w WlscoD3'n. Wszystkie 
budynki. 11 Akrów Jeziora; dużo ryb. 
Niemu ż.iduego inwentarza. Na sprze- 
daż lub na wymianę na properta nie 
obciążone wielkim długiem. Mamy 
wiele Innych f.irm w Illluois, Indiana, 
Micbigau i Wlsconsln, l w innych sta- 
nach Ameryki. Mamy duż-j farm na 

wvpłate, małych ł dużych, w Wlsconsln 
lub Michigan. Po bliższe informacye 
piszcie lub zgłoście się do 

A. A. Jankowski & Co. 
Tokój 507, 84-86 LaSalle Street, 

Chicago. 
Lub w wieczór 1 w Niedzielę po połud. 

2566 Milwaukee Ave., Avondale. 

m P.HfiF "opr^i 
81 I U U FI UL grunt lub farmę. 
.■ j■ jm- „ a 1 b O pOŻJCZyd 

pieniędzy na bu- 
dowę lub zakupno; albo kto ma pieniądze 
do wypożyczenia na pierwszy morgecz, 
ten niech się zgłosi do polskiego kantoru 

C. W. 0YNIEW1GZ & CO., 
805 Hllwankee lieM JJlSWMcago. 

Asekurujemy od ogniw w najlepszych 
iTompaniach. Wyrabiamy wszelkie pa- 
piery legalne. bciągamy spadkobier3twa 
z Europy 1 wystawiamy pełnomocnictwa 
"ttyli plenipoteocye. 

FARMY 
we wszystkich stanach Ameryki po cenie 

od i do 12 dolarów za akier. 

Tysiące farmerów polskich osiedliłem. 

MARYAN DURSKI, 285 Armitage Ave. 

LOTY! LOTY! 
Na sprzedaż tanie loty po $150, 

rogawe po $250, w polskiej parafii 
Św. Izydora, w Blue Island, 111.— 

Kanały ściekowe, woda i gaz już 6q 
w ulicach zaprowadzone. Także a- 

sekurujemy od ognia i na życie, o- 

raz wyrabiamy wszelkie papiery le- 
I galne. 
J. P. Clancy i P. Feliszak. 

Notaryusze Publiczni. 
OHb 1 mieszkanie na miejscu: 

464 Honore ul., Blu e Island, 111 

NA SPRZEDAŻ Iota I dom cottaee na 

Jadwlgowle. Potrzeba tylko $200 wpła- 
ty. Reszta rentem. Adam Majewski, 
667 Noble fitr. 

i DOM ł 2 loty na sprzedaż. 2900 Throop 
ul. William Martin. 12m^i 

WM. E. HATTERMAN, 
7óS Milwaukee Avenue. 

Pożyczki na Realność 
po najniższych ratach procentu. 

NASZ SKARBIEC DO PRZECHOWYWANI A PIENIĘDZY LUB 
RZECZY WAHTOŚCIOWYCH ZOSTAŁ POWIĘKSZONY. 

SKRZYNKI PO $3 ROCZNIE. 

Jeżeli chcecie zobaczyć najpiękniejszy i najmodniejszy wyb6r * 
kapeluszy damskich, wtenczas przyjdźcie do 

M. DROZDOWICZA, 
500 Milwaukee Ave., naprzeciwko Elston Ave. 

Wybór Jego składa się z 35000 kapelu- 
szy. Po oo chodzić po inoycb sztorftch 1 
czas marnować, kiedy dostać możecie od 
razu co cbcecle i to po tych samych ce- 

nach, jakie te małe sztory mnie płacić 
muszą. Jak każdema wiadomo, mam 

największy burtowoy skład kapeluszy 
damskich w Ameryce. U mnie stale pra- 
cuje od 50 do 60 ludzi. 1'rzyjdźcle wcze- 

śnie a unikniecie natłoku. Sprzedaję 
modne damskie kapelusze po $2.50 zk 
które w Innych sztorach żądają $0.00. In- 
ne kapelusze damskie sprzedaję stósua- 
kowo tanio. 

Plato v. Reassnera. 

Najlepsza metoda do nauoze- 

nia się ozytać, pisać i roz- 

mawiać po angielsku w 

24 lekcyach bez nau- 

czyciela^ objaśnie- 
niem wymowy I 
dosłownem tłó- 

maczeniem. 

CENA $2.00. Z przesyłką 
pocztową lOc extra» 

NABYĆ MOŻNA W ADMINISTRAĆYI 

Dziennika Chicagoskiego, 
141-143 W. Division St., CHICAGO, ILL. 

Największa Polska Drukarnia 
w Ameryce. 

DRUKUJEMY 

D n a j m niejszej 
karty wizyto- 
wej do naj- 
większego a- 

fisza. 
Drukarnia nasza 

jest zaopatrzona w najnowsze 
czcionki i prasy drukarskie, 
mamy także swoją własną od. 

Iewiarnię (Stereotype Room), 
dlatego jesteśmy wstanie wy- 

konywać wszelkie prace w za- 

kres drukarski wchodzące 
6zybko, guscownie i tanio. 

O 

Przyjdźcie i przekonajcie się. Na wszelkie zapytania do- 

tyczące się robót drukarskich służymy z objaśnieniami. 

DZIENNIK CDCAGOSKI, 
3141-143 V. DifisiM SL, CNCifiO, IllINOB. 

TELEFON MONROE 704- 


