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60CYALIZM I JEGO TWÓRCY. 

Socyalizm grozi Europie zalewem. 

Smutny horoskop dla społeczeństwa 
datuje się od Lutrft. ów apostata wy- 

głosił pierwszy hasło: "żadnego wię- 

cej katolicyzmu." I* odtąd datuje się 

pierwszy akt strasznej tragedyi w 

społeczeństwie. Luter zużytkował i 

swe zdolności, i swój brudny a ko- 

miczny dowcip, i zwykłą, u odszcze- 

pieńców brutalną nienawiść na to, by 

zohydzifi Kościół katolicki, ów Ko- 

ściół, w którym tylu Apostołów, świę- 

tych Dziewic, Nauczycieli, Męczenni- 
ków a i dobrodziejów społeczeństwa, 
w którym jedynie jedność, świętość 
a i moc uświęcania i udoskonalenia 

ludzi. 
Po nim przyszedł ohydny Yoltaire, 

który konając żebrał o kapłana, i sa- 

mobójca Rousseau, którzy drugi akt 

strasznej tragedyi odgrywali, wyszy- 

dzając już i Chrystusa. Nienawiść, 
nie już od Katolicyzmu, ale od Chry- 

styanizmu opętała wielu. 

W XVI wieku krzyczał Luter, też 

samobójca: "żadnego Katolicyzmu." 
W XVIII wieku dodał Yoltaire: "ża- 

dnego Chrystyanizmu". W XIX wieku 

krzyczano: "żadnej religii." A w o- 

statnim akcie krzyczą socyaliści: "i 

iadnej rodziny, i żadnej własności, l 

żadnego społeczeństwa, bo człowiek, 
to bestya." 

W XVI wieku pierwszy akt trage- 

dyi zakończył się naruszeniem pod- 
staw Europy, kradzieżą, odszczepień- 
stwem i wojną chłopów Niemieckich 

1 trzydziestoletnią rzezą. W XVIII 

wieku zakończył się drugi akt trage- 

dyi — rewolucyą francuzką, zniesie- 

niem pięćdziesięciu kościołów, za- 

mordowaniem 300 kapłanów a uzna- 

niem za "bóstwo rozumu" obnażonej 

nierządnicy. śmierć ^ oltaira zaś 

wskazuje na rychłą a straszną karę 

Bożą. W szale rozpaczy, kąsząc usta, 

krzyczał: "Bóg i ludzie mnie opuści- 
li." Lekarz protestant, naoczny świa- 

dek śmierci Yoltaire, pisze: "Przy- 

pomiijcie sobie wściekłość 1 rozpacz 

męczarni w piekle Oresta, a słabe 

wyobrażenie mieć będziecie o wście- 

kłości i rozpaczy Yoltaira." A marsza- 

łek Richelieu wychodząc od umiera- 

jącego Yoltaira, mówił: "niepodobna 
tu dłużej wytrzymać; serce się ściska 

z przerażenia i trwogi." 
Co przyniesie ostatni alit tragedyi 

w XX wieku? Nie wiadomo. Ale wol- 

no wysnuwać wnioski, że zakończy 

się straszniej i rcpaczliwiej, i że mnó- 

stwo krwi przeleje się. Trzy proste 
formy ciągle się zmieniają. Od despo- 

tycznych rządów jednego, to jest od 

tyranii, przechodziły ludy do despoty- 
cznych rządów kilku, to jest do de- 

magogii, po której znowu wraca tyra- 
nia jednego, cezaryzrn. 

Co do socyalizmu nowoczesnego, to 

znowu jost to charakterystycznem, że 

coeyalizm rozwinął się najpotężniej w 

państwach militarnych i centralistycz- 
nych. W krajach o wysokiej kulturze, 
p. przejętych duchem demokracyi. lub 

szeroko pojętej wolności konstytucyj- 
nej, nie znalazł on odpowiedniego 
gruntu, ani korzystnych warunków 

ćla swego rozwoju. W Anglii, mimo 

potężnego rozwoju organizacji zawo- 

dowej, jest socyalizm dotąd tylko to- 

warem importowanym z kontynentu. 
"W Ameryce, w kraju bez stałej armii 

i sprężystego rządu, w którym strajki 
olbrzymie są na porządku dziennym, 

socyaliści, mimo powszechnego głoso- 
wania, ani jednego nie posiadają po- 

sła na kongresie w Waszyngtonie. W 

Szwajcaryi, mimo wszystkich wolno- 

ści i równości demokratycznych, so- 

cyalizm mało bardzo liczy zwolenni- 

ków i żadnego nie ma wpływu na roz- 

wój społeczeństwa. W Niemczech tyl- 
ko, we Francy! i po części w Austryi 
i \re Włoszech, partya socyalistyczna 
wzmaga się i rośnie w siły." 

Zapałki z papieru. 

Stara moda "fidybusów" papie- 
rowych, używanych do zapalania 
fajek, naprowadziła na pomysł u- 

życia zwiniętych rolek papiero- 
wych zamiast drewienek do wy- 
robu zapałek. Amerykanin pe- 
wien ma nadzieję wszystkie inne 

zapałki swojemi papierowemi wy- 

rugować. Wedle obliczeń jego za- 

pałki papierowe będą tańsze niz 

drewniane, zwłaszcza wobec po- 
dnoszenia się ceny materyału 
drzewnego, a nadto lżejsze, co 

znowu da zysk przy transporcie. 
Przy wyrobie papierowych zapa- 
łek przeciąga maszyna skrawki 

papieru przez roztopioną masę 

stearynową i zwija je w cieniu- 
tkie rurki, mające odpowiednią 
sztywność i długość, a dalsze po- 
stępowanie z tymi kawałkami, za- 

nurzania ich w masie fosforowej 
itd. jest zupełnie identyczne z wy- 
robem zapałek drewienkowych. 
Zapalność takiej rurki papierowej 
ma być łatwiejsza niż drewienka. 

o 

Oszustwo na tle religii. 

Kronsztad, który posiada już 
znanego w całej Rosyi "ojca Joa- 
na", uważanego za cudotwórcy, 
otrzymał obecnie Matkę Boską, 
która powróciła na ziemię obec- 

nie w postaci chłopskiej dziew- 
czyny Kisielewnej. Dziewczyna 
ta siedzi na tronie w ciemnym 
pokoju pośród obrazów religij- 
nych. Na ścianie za tronem płoni 
światła elciktryczne rozmaitej 
barwy, co ogromne czyni wra- 

żenie na prostaczkach, tłumnie 
ciągnących do tej dziewczyny, 
która oszukuje ludzi z całą świa- 

domością. Juź przed kilku laty 
policya usunęła ją z Kronsztadu, 
obecnie oszustka powróciła tam 

i uprawia swoje rzemiosło w o- 

czach policyi. Codziennie po na- 

bożeństwie w katedrze św. An- 

drzeja, które odprawia sam "oj- 
ciec Joan," Kisielewna pośród 
procesyi wychodzi ze świątyni t 

dąży, do domu. I to się dzieje w 

oczach władz, niedaleko stolicy. 
o 

Sokół Polski w So. Chicago u- 

rządza Bal i ćwiczenia gimna- 
styczne w niedzielę 14 maja w 

hali parafialnej, 88 i Exchange 
ulicy. 

o 

Zawiadomienie. 
Niniejszem zawiadamiam mo- 

ich przyjaciół i pacyentów, \ż 

przeprowadziłem swój ofis i mir*- 

szkańie pn. 514 Milwaukee ave. 

Dr. I. Scher. I9m 
0 

POSZUKUJ? 
wspólników do kupienia całej sekcyi 
gruntu po $4 za akier — 6 mil od pol- 
skiego kościoła w okolicy Thorp, Wis* 

consin. Ktoby z rodaków miał zamiar 

być w tym interesie, niech się zgłosi 
po bliższe informacye do F. Kowalew- 

skiego, 33 Will str., Chicago, 111. 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę z 

wiktem. 519 N. Ashland ave., lsze 

piętro, front. 15 m 

PRACA. 

POTRZEBA maszyniarek* do roboty 
przy zasłonach od słońca lub deszczu, 
"awr.ings", szałasach i chorągwiach. 
Geo. B. Carpenter and Co., So. Water 
str. i Pifth ave. 13 m 

POTRZEBA kieszeniarek 1 do obrzu- 
rmcania szewków przy spodniach. 43 
Eauwans ul. 15 m 

POTRZEBA starszej kobiety lub po- 
rządnej dziewczyny do zwyczajnej do- 

mowej roboty poza miastem. Musi 
umieć trochę gotować. Zgłosić się: 
SIC Watansia ave., róg \vood ul. 

15 m 

POTRZEBA dobrych pilnych, po an- 

gielsku mówiących mężczyzn do robo- 

ty w frundrze, w naukę robienia kół 
do wagonów, za molderów. Stała prą- 
ci. dobra zapłata. Griffin Wheel Co. 
Sacramento ave. i Chicago Northwe- 
stern kolejowe szyny. Weźcie Chicago 
ave tramwaj lub La*e ul. lCm 

POTRZEBA maszyniarek przy spo- 
dniach. 841 N. Hcyne ave. 16 m 

FOTRZEBfA dziewczyny do domowej 
roboty, przy dzieciach. 804 N. Pauli- 
na ul. IG m 

P0TRZE3A 50 maszyniarek przy 
damskich reprach. Banner Waist Co. 
IGI So. Clinton str. xxx 

POTRZEBA doświadczonycn maszy- 
niarek przy damskich reprach i stroj- 
nych kaftanach "dresslng saąues". En- 

terprise Mfg. Co. 28G W. Superior 
Court, pomiędzy May i Centre ave., 1 
blok na południe od Chicago ave. 29m 

HATnTr»T| i cortvi noie d*ł* wrir.t do He- 
I 31J lt / r ii A s Hiirocyi hotelów i doinow- j łUlAŁliUii iob'»tf. Naj3'arsze polskie 

biuro w miejcie. 

909 Milwaukee Ay. bllzko Ashland ay. 

POTRZEBA 2000 mężczyzn i dziew, 
czat do roboty w mieście i poza mia- 
stem; ludzi na farmy i do ogrodowej 
roboty na plantacyach z cukrowymi 
burakami; takfe 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 żelazną, 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, 
1C7 Washington ulica, pokój 16, 17 i 18. 

— J. Lucas, prawdziwy Polski agent. 
3 cz 

POTRZEBA 25 dużych 1 mocnych 
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. Staia praca i dobra za_ 

płata. Zgłosić się Griffin Wheel Co. 
Sacramento ave., pomiędzy Chicago 
i 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. 13m 

POTRZEBA dziewczyny 10 do 14 lat 
starej. Musi być sierota. V. Rogalski, 
1096 N. Robey str. 15m 

POTRZEBA KIESZENIAREK DO 

SPODNI, 5!4 c. OD F»ARY; TAK2E 
FINISZEREK. M. SMEJA. 1166 N. 
OAKLEY AVE, RÓG HAMBURG UL. 

POTRZEBA maszyniarek, dziewcząt 
do szycia całych białych "Duck" u- 

brań na parowych maszynach. Stała 
praca, dobra zapłata. D. Friedlander 
and Co., 21 N. Green ul. 13m 

POTRZEBA pierwszych ręcznych przy 
surdutach. Także do sztaflrowania rę- 
kawów. 930 N. Paulina ul. lim 
POTRZEBA kieszeniarek, symsarek ł 

styciarek przy kostuinersldch spo. 
dniach. 355 W. Ohio str. górne piętro. 

xxx 

PANIEN 1 mężatek «Jo wyu- 
uczenla feiQ kroju i ezyci*. U- 
dzielam lekcy 1 w dzień, dl* 
pracujących wieczorem. Potrzeba 

CRAUK, 658 N. Ashland A Te. 

POTRZEBA panien i mężatek, 
815 cała nauka kroju i krawieczyzny, 
uczymy we dnie i wieczorem. 

Z.FBI8T, 9e4ff.l8t»PŁ 

POTRZEBA 100 dziewcząt do mycia »tai*k, 200 
do domowej roboty — zarazom kucharek I 

dziewcząt do hoteli. 
<543 MILWAUKEE AYE. 

PANI SCHMIDT AGENCYA PRACY. 

POTRZEBA służącej do domowej ro- 

boty. Zgłosió się do Adm. Dziennika. 
xxx 

POTRZEBA polskich robotników na 

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

ADAMS TlLLOTSON & EŁMER, 
101 SOUTH CANAL STR. 

13 maja. CHICAGO. 

POTRZEBA dziewcząt. Stała praca. 
Płacimy podczas .nauki. Eisendrath 
Glove Co. Elston & Armitage aves. 

13 m 

POTRZEBA stołowników. 059 Dickson 
str. róg Blackhawk str. 3cie piętro 
front. 22 m 

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

POTRZEBA DZIEWCZAT~DO-SZEJ. 
POWANIA PRZY DOBRYCH SZA- 
POWYCH SPODNIACH. STAŁA PRA- 
C/a I DOBRA ZAPŁATA. 862 N. RO- 
BEY STR. "• 13m 

POTRZEBA 10 letnich chłopaków 
do fabryki. 425 Milwaukee ave. lOra 

POTRZEBA maszyniarek przy suk- 
niach. Philip Klafter & Co., 23 Cry- 
stal str 13m 

POTRZEBA robotników do 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. Asping & 
Sweet. xxx 

POTRZEBA do powiększonego szapu 
maszyniarek 1 ręcznych dziewcząt, 
przy surdutach. Stała praca. 103 Clea. 
ver ul. 13m 

POTRZEBA stałych i dobrych ma- 

szyniarek przy spodniach. Także dzie- 
wcząt od 10 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 pierwszych ręcznycn 
dziewcząt przy surdutach. 850 North 
Ashland ave. 13m 

P0TRZE3A beiściarzy, prasowników 
do kantów i maszyniarek do rękawów 
w szapie krawieckim. 888 Milwaukee 
ave.7 2gie piętro. 13m 

POTRZEBA inaszyniarek przy surdu- 
tach. 90 Kościuszko ul., na Jadwigo- 
wie. 13m 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 49 Bauwans ul. 13m 

POTRZEBA dziewcząt do roboty w 

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

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

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty, taka która jest zdolna do ob- 
sługi w groserni, z rana tylko. GG3 
Holt ave. 13m 

POTRZEBA służącej do małej fami- 
lii. Adres 531 Noble ul. Pierwsze pię- 
tro. xxx 

POTRZEBA 40 dziewcząt dzien- 
nie do domowej robolv i restauracyi. Do* 
bra zapłata. K- lb, 7<2 Milwaukee ave. 

Naprzeciwko Cleaver ul. Polskie biurn. 
Otwarte w Niedzielę. X 

POTRZEBA GO robotników do roboty 
w kamieniołomach w Kansas, płaca 
$2.00 dziennie, stała praca przez ca- 

ły rok, przejazd darmo i pół rentu. Ta- 
kże polskiego kucharza i roznosiciela 
na stoły. J. Lucas, Polski Agent, 1G7 
Washington ul. Pokój 18. 13m 

POTRZEBA dziewczyny do zwyczaj- 
nej domowej roboty. 216 Evergreen 
ave. Mrs. Samollow. 19m 

POTRZEBA dwóch młodych mężczyzn 
z doświadczeniem do roboty na farmie 
blizko Chicago. Umiarkowana zapła- 
ta. Zgłosić się do Jana Bednarz, 88 
Fisk ul. 13m 

POTRZEBA dziewcząt do owijania 
jedwabiu. Oscar Heinemann, 63 Mar- 
ket str. 19m 

POTRZEBA dziewczyny lub Ijobiety 
do zwyczajnej domowej roboty. Zgło- 
sić się pn. 9024 Escanaba ave., lub 
120 East Randolph ulica. J. F. śmie- 
tanka. 13m 

POTRZEBA kilkunastu mężczyzn do. 
świadczonych na maszynach przy wy- 
rabianiu desek do podłóg z twardego 
drzewa, do robienia około i 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 godziny 6teJ do 7mej 
South Side Lumber Co., Ash- 
land ave. na południe od 22giej ulicy. 

16m 

POTRZEBA maszynlarek przy paro- 
wych maszynach. Doświadczenie nie- 
potrzebne. Chicago Flag. & Decorat. 

! ing Co. Północno zachodni róg Fulton 
i Green sts. loia 

PO 1'RZEBA kieazeuiarek. ThKŻ<j do 
podszewk', do rękawów, fastrżygów wy- 
ciągania, ręcznych dziewcząt i prasowni- 
ka. 757 N. Ashland ave, 

POTRZEBA prasowników, maazynlarek 
i ręcznych dziewcząt 778 Girard ul. 

POTRZEBA wyściełaczy "Upholitereaa". 
Dobra zaplata. 425 Milwaukee aVe. 

POTRZEBA 2 doświadczonych polskich 
pauien do sprzedawania. Dobra zapłata. 
478 Milwaukee ave A. J. Thesen. 

POTRZEBA flniszerek do Bpodnl. 152 
West Blackhawk ul. 

POTRZEBA flniszerek do roboty w do- 
mu przy surdutach. 95 Haddon ave. 2gie 
pię ro. Rothgieser Bros. 

POTRZEBA ręcznych dzitiwcząt pizy 
surdutach. 95 Haddon ave. 2gie piętro, 
Rothgieser Bros. 

POTUZEBA lunchmana mówiącego po 
anielsku, $9.UG tygodniowo. 425 Mil- 
waukee nve. 

PO RZEBA przy cygaruch rolaczy "box 
makeis" i stryperek. Trlumph CigarCo. 
155—157 Fifih ave. 

POTREBA dziewczyny do zwyczajnej 
domowej roboty. Musi mówić po angiel- 
sku. Mała familia. Dobra zapłata. 718 
N. Leavitt ul. Mrs. A. B. Treaang. 
POTRZEBA pierwszych maszyniarzy 1 

maBzyniarek, także kobiet do robienia 
kieszeni w domu przy surdutach. 47 
Brigham ul. 

POTRZEBA palacza na noc. Przynie- 
ście rekomendacye. American Hide & 

Leather Co. 820 Elstoa Ave. 

POTRZEBA chłopaka albo młodego 
człowieku do obciuaniai wydawania spo- 
dni. 881 N. Wood ul. 

POTRZEBA młodej panienki jako bu- 
chalterkę. Musi mówid po angielsku i 

polsku. Zgłosid się natychmiast do W. 
Nowaczewski. 888 Milwaukee ave. 

POTRZEBA maszyniarek do wszywania 
rękawów przy surdutach. Najlepsza za- 

płata. 754 N. Wood ul., róg Mc Reynolds. 
POTRZEBA dziewczyny do sprzedawa- 
nia w składzie pieczywa. 621 North Ash- 
land ave. W. Szymański. 
POTHZEBA dziewczyny do domowej ro- 

boty. 557 N. Paulina ul. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej ro- 

boty. Musi mówid po angielsku lub nie- 
miecku. 729 Klston Ave. 

POTRZEBA na Farmy l dobra okazy a 

tam obsiedlid się na własność za małą su- 

mę pieniędzy. 115 Dearborn Str. Room 
207. Henkel. 

POTRZEBA porteru do salonu, dobrego 
porządnego młodzieńca.z rekomendacya- 
mi. Musi rozumieć troęhę za barą. Taki 
który umie trochę po niemiecku. 276 
Wabansia ave. róg Wood ul. 15 

POTRZEBA dziewcząt do guzików przy- 
szywania. 1161 N. Lincoln ul. )5m 

POTRZEBA mnszyniarek do sukieto. 

Zgłaszać się można przez cały tydzień. 
805 South Ashland Ave. blizko 18tej ul. 

15m. 

POTRZEBA chłopaków do roboty w fa- 

bryce "mouldingów". 16ta i Fisk ul. 15m 

POTRZEBA ręcznych dziewcząt do kan- 

tów, guzików, sztafirowanla. Także do 
brauia roboty do domu. 394 N. Marsh- 
field Ave. róg Cornelin ul. 15 m. 

POTRZEBA dobrej kobiety lub dziew- 
czyny do zwyczajnej domowej robo- 

ty. Wygodne miejsce i dobra zaplata. 
302 W. Division ul., lsze piętro. 

POTRZEBA kobiet do darcia szmat. 
Dobra zapłata. 170 W. Divislon ul. 

POTRZEBA prasownika na szewkl, rę- 
cznych do bejstowanła kantów, sztafi- 
rowania i guzików przyszywania przy 
surdutach. 134 Wabansia ave. 

Kupno i Sprzedaż. 
PROPERTA na sprzedaż w dobrem 

połojeniu na Jadwlgowie, blisko ko- 
ścioła św. Jadwigi. Na dwie famillie, 
za $1,450, pn. 73 Franki'ort str. 

NA SPRZEDAŻ 80-akrowa farma w 

Wisconsin, blisko Thorp 1 Stanley, z 

budynkami, lub wymienię na dom w 

Chicago. Zgłosić się: 283 W. Dlvision 
str., u góry. Przygocki, J 
NA SPRZEDAŻ mleczarnia, 2 wozy i 

koń. 803 Holt ave. 

NA SPRZEDAŻ warsztat stolarski z 

całem urządzeniem. Zgłosić się na- 

tychmiast pod nutner 705 West 17ta 
ulica, w tyle na dole. 

NA SPRZEDAŻ koń 1 wóz. 832 Girard 
ul. 
NA SPRZEDAŻ blisko kościoła na 

Maryanowie: 2 domy murowane na 

dwóch lotach, G familii. Rentu $42.00 
na miesiąc. Cena $3,600. Dom blisko 
Ashland ave., na Str^isławowle, 3 
renta, $24.00 rentu. Cena $2,500. Zgło- 
sić się: 724 Milwaukee ave. Przygocki. 

SALON na sprzedaż na Jadwlgowie. 
Sprzedam tanio z powodu wyjazdu na 

farmy. 982 N. Hoyne ave., róg Cob- 
lentz. 

NA SPRZEDAŻ salon, dabre miejsce. 
Sprzedaję z powodu choroby. Adres 
w Adm. Dziennika Chicagoskiego. 15m 

DOBRA grosernia na sprzedaż w do- 

brej okolicy, "cash trade". Sprzedam 
tanio. Dobra sposobność dla inteli- 
gentnych ludzi. Adres w Adm. Dzień. 

Chic. 15m 

NA SPRZEDAŻ źrebna klasz, waży 
1G00 funtów, para roboczych koni, wa- 

żą, 3000 funtów; 3 expresowe lub do 
zwyczajnego użytku konie, jeden ru- 

mak do pojejdżania, rekord 2.14 — 1, 
Jeden do powozu, także nowy "Panel", 
kryty wóz za $65. Skład paszy i węgli. 
1696 Milwaukee ave. Otwarte w nie- 
dzlelę. 
DO SPRZEDANIA za pół ceny na Ja- 
dwlgowie, blisko kościoła, dom cały 
murowany. Rent $27.00. Duża stajnia. 
Lota 25x126, za $2,200. Potrzeba $1400. 
Marcel Stan, 785 Milwaukee ave. U- 
ważajcie na numer. 

DO SPRZEDANIA bardzo tanio: 5 
salonów: $100, $225, $350, $500, $1200; 
G grosernii: $250, $450, $600, $7,00, 
$900, $1500; 4 buczernie: $200, $40Q, 
$600, $750; 2 składy kapeluszy: $700, 
$1000; 4 piekarnie: $400. $600, $900, 
$1500; 6 candy stores: 1110, $200, 
$350, $3,00, $600, $900. Marcel Btan, 
785 Milwaukee aro. Uważajcie dobrzó 
na numer. t 

Kupno i Sprzed aż. 

NA SPHZEDAŻ. 
Lota 1 murowany dom na 3 <2^(100 
renta na Maryanowie, za tpTtIJUU 
Lota i dom na jedną familię na Jadwigo- 

wie, potrzeba tylko $200 wpłaty a reszta 
rentem. 

Lota 1 murowany dom na 4 rebta wraz 
z mleczarnią na Maryano- .$3000 

Lota 1 dom (cottage), 8 pokoi, (jął £tf\f\ 
na Maryanowie, za.........^Al)UU 

80, 40 i 120 Akrowe farmy z budynkami 
sprzedaję na 5 lat wypłaty, taksamo wy- 
mieniam property na farmy. 

Szyfkarty z Europy do Chicago 84G. 
ADAM MAJEWSKI, 567 Noble SL 

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

BACZNOŚĆ GROSERNICY! 
Muszę sprzedać natychmiast r&oją do- 
brze ulokowaną, i dobrze opłacającą 
się grosernię. Duży zapas, eleganckie 
i kompletne urządzenie. W miejscu 
tem odpowiedni człowiek może zrobić 

pieniądze. Rent.piękne mieszKalne po- 

koje, skład i stajnia tylko $20.00. Mu- 
szę sprzedać za jakąkolwiekbądź ce- 

nę. Po bliższe szczegóły zgłosić się pn. 
736 W. 17ta ulica, blizko Paulina lub 
do właściciela Bender Bros. 209—211 
W. Madison str. 

Na Sprzedaż. 
Największa oferta w mieście, 
$350 każda, prawie połowa rzeczywistej 
wartości. Pięć lotów, 24x100 stóp, włącza- 
jąc narożnik Alley na wschód od Leavitt 
ul. Ulica brukowana, ścieki, woda, gaz 
itd. Wszystko zapłacone, żadne assess- 
mentn. Czysty tytuł i abstrakt. Cena tyl- 
ko $350 każda. Loty te rzeczywiście ?ą 
warte $700 każda. Dobra sposobność dla 
spekulanta do zrobienia pieniędzy. Zo- 
baczcie to natychmiast. Chas. J. Delfośse 
& Co., 134 Clark lub 070 N. California 
Ave. Telefon Ogden 52. 

r iniffU we wszystkich sta- 

FARMY s&aWfi 
dolarów za akier. Tysiące far 
merów polskich osiedliłem 

ADAM MAJEWSKI, 567 Noblsul. 

SI,400 
Kupi 2 loty na Armltage Ave. pomiędzy 
Hoyne i Robey ul. Loty te muszą być 
sprzedane natychmiast. Ja potrzebuję 
pieniędzy. 

R. H. SMITH, 465 Milwaukee Ave. 
Pokój 52. Weźcie elewator. 

SALON można bardzo tanio nabyć. — 

Sprzedaję z powodu, iż zakładam inny 
interes, 588 Milwaukee Ave., róg Will ul. 

NA SPHZ15DAŻ tanio lota na Hermitage 
naprzeciw kościoła na Maryanowle, rów- 
nież dom na Courtland str., przynoszący 
$37 rentu miesięcznie na łatwe miesięcz- 
ne spłaty. li. Tomaszewski, 609 North 
Humboldt str., blizko North Ave. 

NA SPRZEDAŻ — gazowy piec do goto- 
wania. Tanio. Zgłosić się 829 Girard 
ulica. Stan. Cywiń-ki. 

Przyjdźcie i zabaczcie to natychmiast — 

8 pokojowy murowany dom i duża Bttj- 
nia — cementowy chodnik kosztował 
$275 i ulepszenia kosztowały przeszło 
$3,000. Sprzedam za $2,500. 48 Crystal 
ul. blizbo llobey i DiTislon ul. 

NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy drewniany 
dom, storę front. Dom i stajnia wtyle. 
Wszystko w dobrym stanie. Właściciel 
na miejscu. Sprzedam tanio. 334 N. 

May ul., pomiędzy Front i Cornell. 

NA SPRZEDAŻ bardzo tanio pn. 51 
North Wright ulicy, blizko North ave. 
1 Elston ave., dwu piętrowy budynek 
drewniany, 17 pokoi i basement, lota 

przy zaułku (alley), wielkości 25xló0; 
rentu $25 miesięcznie. Cena $2000. 
Czysty tytuł. Polska okolica. Właści- 
ciel F. Henschel, 128 Wlnnebago avo. 

NA SPRZEDAŻ wielki pies, wart $50, 
bardzo tanio. 874 North Marshfield av. 

15m 

NA SPRZEDAŻ narożne properta ta- 
nio; nowy budynek, dwu piętrowy 
brick; przynosi dobry rent; biznesowe 
miejsce, blisko kościoła św. Jadwigi. 
1024 North Hoyne ava, Slauzis, wła- 
ściciel. 

NA SPRZEDAŻ parowy interes do 
czyszczenia pompów od piwa — wszy- 
stko w komplecie, zarazem kostume- 
rzy. 413 N. Wood st. 

POTRZEBA dobrych maszyniarek do 
spodni, 13c., 14c. i 15c. od pary. Stała 
pracy przez cały rok. 1054 W. 18th 
place. 18m 

NA SPRZEDAŻ grosernia. Stare wy- 
robione miejsce, z powodu choroby 
musi być sprzedana. 585 Dickson ul. 

2(^m 
NA SPRZEDAŻ skład cukierków i pie- 
karnia. Dobre mieszkalne pokoje w 

tyle. Dobra okolica. Duży interes w 

małym skkadzie. żadni agenci nie po- 
winni sig zgł&sż&fi. 820 N. Hoyne ave. 

blizko Milwaukee ave. 

NA SPRZEDAŻ — cena zniżona pow- 
tórnie, 3032 Throop ul., 6 pokojowy 
murowany' dom, *0.600. Warunki po- 
dług ugody. Muszę sprzedać. Właści- 
ciel, 599 E. 46th str. 
POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 787 
Noble ul. Łagowski. 
NA^SPRZEDAż 2 piętrowy murowa- 

ny dom, 4 flats i basement, nizka ce- 

na. Właściciel, 376 N. Marshfield ar. 
NA SPRZEDAŻ dobrze opłacający się 
narożny salon, w polskiej okolicy. 
Lease na pięć (5) lat. Adres w Adm. 
Dziennika Chicagoskiego. xxx 

$200 KUPI najlepsze 1 najtańsze loty 
w mieście za te pieniądze, 50 stopowe 
narożniki $550. Nowy 4 pokojowy dom 
1 dwe loty tylko $1400. Henry Becker, 
Milwaukee ave., róg Belmont. 

NA SPRZEDAŻ lekki koń i wóz. 616 
Noble ul. 

NA SPRZEDAŻ skład rzeźniczy. Do- 
bre miejsce dla człowieka znającego 
swój interes. Polska i litewska okoli- 
ca; 3 bloki naokoło nie ma rzeźnfka. 

Sprzedaję z powodu iż nie Jestem o- 

beznany w interesie. Adres w Adm. 
Dziennika Chicagoskiego. 
NA, SPĄZBDAŻ mocne Bzie "harneii". 
,62 W. DŁrisioa ul. 

KUPNO 1 SPRZEDAŻ. 

300 
Wpłaty potrzeba ażeby kupić sobie 2 piętrowy dom 
na 2 pomieszkania i rentem spłacić resztą długu. 
Dnmy te pą na wykończeniu przy Hamlin Ave. pomiędzy Dkersey Ave« 
l Schubert ulicy blisko Domu Starców 1 Sierot w Avondnle. 

Loty 27 stóp szerokie, w ulicy wszelkie ulepszenia, jak woda, 
sewers i gas, przed domami śliczne cieniste drzewa. 

Bliższych Informacji udzielają 

HEAFIELD & KIMBELL, 
właściciele. 

1219 Chamber of Commerce Bnilding. 
lub EDM. SZAJKOWSKI, Agent, 2566 Milwaukee Av. 

Ofla otwarty także w Niedzielą po południa. 

SZYFKARTY. 
»v jl» A km 

Najlepsze 
Okręta. 

flajtiizsze 
f Ceny. 

Jeżeli chcecie wysłać szyfkartę lub pieniądze do kraju dla 
waszych krewnych lub znajomych, to przyjdźcie do naszego o» 

fisu, gdzie znajdziecie akuratną, uczciwą i skorą usługę. 

Schlytem i Przybysz,8" cKK.™' 

TAKI DOM DAJEMY HARMO. 
50,000 akrów wybornych gruntów fiirmer 
skłch 1 leśnych, w powiecie Gatee, stanie 
Wisconsin. Dobra rola; wody pod dosta- 
tkiem; położona od 8 do 6 inił od miasta. 
Nizkie ceny I łatwe warunki. Zgłoście 
się lub piszcie do 

GEO. KNOBLAUCB FARM LAND CO, 
S$"'"1I5 Dearborn u!., C 

S;ś» Milwaukee AY.8i&fóS£rB,w 

Na Sprzedaż 
ICO lotów w ciągle roenącem przedmieściu Hanson 
Park, Polisą wraz t gwarancyą wykazują czy- 
sty tytuł dostarczam darmo. Loty z frontem na 

8150 
57th^Court, ścieki 1 woda zaprowa- &250 
57th Are., ścieki 1 woda zaprowa §250 
56th Court, woda zapro- <COnn 

wadzono 

Te loty znajdują eią romtądzy Grand 1 Armitage 
Av». Nie czekaicie jeżeli chcecie korzystać z tej 
taniej oferty. Na lądaoie wyayłamy plan. 

ERNST ST0CK, 374 E. Dirisioi DL 

Na Sprzedaż w Avondale. 
Ilamlin Ave. obok domu Starców 1 Sie- 
rot 2 piętrowe domy o 2ch mieszkaniach 
na łatwe miesięczne wypłaty. 

Potrzeba tylko $300 zadatku resetę mo- 

żna opłacać miesięcznie rentem. 

Loty są 26 i 27 stóp szerokie, przed ka- 
żdą lotą śliczne cieniste drzewa. 

Bliższych lnformacyi udzieli 

Edmund Szajkowski, 
256G Milwaukee Ayenue. 

Ofla otwarty codziennie 1 w Niedzielę po 
południu. 

CHCĘ WYPRZEDAĆ 
jak najprędzej lotę na północno-zachod- 

nim rogu Hamlln Ave, l 
George ul., 34x122 -L 

Hamlln Ave., front na zachodniej stronie 
ulicy, bll9koDlvereey, 2 C£/1 OH 
loty, 25x125, każda \})TrUU 

dogodne. ERNST STOCE, 374 E. Diyision nL 

FARMY. S FARMY. j 
160 Akrów, 70 mil od Chicago,dobre bo- 

dynki; dobry prunt. 0 Mil od polskie- 
go kościoła. Tanio do sprzedania lab 
na wvmlanę na Chicagoskie properta 
bez aługu lub z małym długiem. 

CO Akrów, 05 mil od Chicago, z Inwen- 
tarzem; dobry urodzajny grunt. Musi 
być sprzedana z powodu śmierci go- 
spodarza. Tylko 2 mile od polskiego 
kościoła 1 od miasta. 

29l) Akrów w Michigan. Dobre budyn- 
ki, dużo bydła I wszystko co jest po- 
trzebnem na farmie. Ńa sprzedaż tyl- 
ku. Cena $6,800. Gotówki potrzeba 
$2,800. Pierwszorzędna farma. 

811 Akrów w Wlsconsin. Wszystkie 
budynki. 11 Akrów jeziora; dużo ryb. 
Niema żadnego Inwentarza. Na sprze- 
daż lub na wymianę na properta nie 
obciążona wielkim długiem. Mamy 
wiele innych farm w Illinois, Indiana, 
Michigan i Wlscousin, i w innych sta- 
nach Ameryki. Mamy dużo farm na 

wypłatę, małych 1 dużych, w Wlsconsln 
lub Michigan. Po bliższe informacje 
piszcie lub zgłoście się do 

i A. Jankowski & Go. 
Pokój 507,1^84-86 LaSnlle Street, 

< Chicago. 
Lub w wleczóA w Niedzielę po połud. 

2566 Milwaukee Ave., Avoudale. 

NA JADWIGOWIE dwa piętrowy dom, 
4 duże, jasne, czyste pomieszkania, 
przynosi $35 miesięcznie, musi być 
sprzedane natychmiast. Teofil Stan 
C94 Milwaukee ave./róg Noble. I3m 

NA MARYANOWIE, blizko kościoła 
rogowa lota, warta $1500, a ponieważ 
właściciel zmuszony sprzedać, dlatego 
odda za $850. Teofil Stan, G94 Milwau- 
kee ave., blizko Noble. 13m 

MAM parę pierwszorzędnych butcher- 

shopów, grosem! 1 piekarni na sprze- 
daż i dobre fariny na wymianę na pro- 
sertf, W. Duiewaki. 458 Noble ul. 18m 

ii>n fitefc- 

DO SPRZEDANIA. 
Kelth ulica dwg domy ' $3,900 
Hermluge Ave. dom murowany, oOO 
Learitt ulica dom murowany, 000 
Paulina ulica nowy dom murowany 300 
Wood nlic# dom murowany, ® 1 OfiH 

8 renty, każdy po 6 pokoi] A' 

Augusta ulica 3 piętrowy dom JM CwDT) 
murowany, o rentów i.;.. 

$3,7oo 
Huror^til., dom murowany. ^2 400 
Paulina ul., dom drewniany. 40 C/Y| 

$31 rentu V6)dWJ 
Athland ave., dom murowany, 8 renty. 

każdy po a pokoi, ?a* 1 kąpUl i SM Finn 
do tego dwie loty, tylko V^t)Ow 

Wood ul., dom drewniany, $1,500 
$3,150 

Mam kilka dobrych margeezy do sprzedania. 

TEOFIL STAN, "t.SŁT.i*: A'"."' 
■ 

Z POWODU wyjazdu do sprzodjmlą 
domowe trareblowaiHU 1 
Fry str. B. Miećkowski. 13m 

NA SPRZEDAŻ grosernia. Dobre miej- 
sce dla polaka. Sprzedaję z powodu 
odjazdu na farmy, zgłosić się do W. 
Dużewskiego. 458 Noble ul. 13ra 

i 1 ~ 

NA SPRZEDAŻ salon i grosernia. 
Sprzedaję z powodu iż mam dwa in- 
teresa. Sprzedam jeden. Zgłosić się 
325 W. Chicago ave. 13m 

NA SPRZEDAŻ dobry narożny salon 
wraz z restauracyą. Sprzedaję z po- 
wodu iż mam dwa salony i jeden chcę 
sprzedać. Zgłosić się 326 W. Chicago 
ave. 13m 

NA SPRZEDAŻ rogowy salon w najle- 
pszej okolicy, dlatego iż mamy Inny 
Interes. 285 Armltage ara 13m 

Gdzie najłatwiej znaleźć prace? 
Zwacam uwagę rodaków, te farmy w oko- 
icy Thorp, Wlsconain, są jedyną miejsco- 
wością w Ameryce, gdzie fermenty do- 
chodzą do dobrobytu I dorabiają się 
majątku. 

Dwa Bą tego powody; Pierwszy, te 
ziemia tamtejsza jest wyborna i plony 
daje obfite. A drogi powód, że farmer 

może tam każdego czasu dostać pracę 
przy tartakach, przy drzewie 1 przy 
nowej kolei, którą obecnla badają 
przez środek naszych gruntów, gdzie 
stacya kolei będzie otwarta 1 nowe 
miasto założone. 

Lepszej okolicy do osiedlenia się nie znaj- 
dziecie w całej Ameryce. Nasze grunta 
położone są o sześć mil od mlaata Thorp. 

Piszcie do mnie po książki 1 lnforma- 
oye lub odwiedźcie mnie W oflaie. 

MARYAN DURSKI. 
885 ABMITA6K ATU. 

NA SPRZEDAŻ ealon. 160 W. Huron 
ni. 17m 

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 1 mocny wda 
ekspresowy tania 1108 — 16ta ul. 

13m 

BALON robiący dobry interes, musi 
być sprzedany w tym tygodniu,bardzo 
tanio. Zgłosić się 695 Noble ul. 13m 

NA SPRZEDAŻ skład z cukierkami, 
tytoniem i cygarami, tanio z powodu 
choroby żony. 178 Cleaver ulica. 15m 

NA SPRZEDAŻ kryty Wól. 1117 El- 
ston ave. lBtn 

kupić lub sprze- 
dać propertr, 
grunt lub farmę, 
albo pożyczyć 
pieniędzy na bu- 

dowę lub sdkupno; albo kto ma pieniądze 
do wypożyczenia na pierwszy morgę ex, 
ten niech slfe zgłosi.do polskiego kantora 

G. W. 3YNIEWICZ & GO., 
lllittiM iiiMiiSiSfigoClilcijo. 


