
Przeczytajcie nasz? listę 
wielkich taniości na jutro. 
%c 
Ic 
IC 
Ic 
3C 

Tard za aksamitkę do sukien, war- 

tą 3c, tylko 10 yardów kostumerowi. 
Za 9'pulk-^ czarnych lub białych ni- 
ci, 200 yardowe szpulki. 
Zi duży kawał dobrego mydła do 
szorowania, wart 4c. 
Za złote guziki do 
kołnierzyków. 
Yard szeroko całkiem jedwabną 
wsrąźk", wszystkich kolorów, warta 
7 centów. 

Yard z;» dobre koronki do podu- 
,'2u 8*ek. nzmaite szerokości, warte 

5 centów. 
Za mązkie ertra duże niebieskie 
chustki do u osa, trwałego koloru, 
warte lOc. 
Za estra in^coe grube białe bawełnl- 
cowe ręczniki, warte 9c. 
Zi damskie prążkowana koszule, bez 
rękaw >w, warte 13c. 

m~ Zachłopiącem>cnesoodniedo ko- 
| lan, wszystkich wielkości, w. 2"jc. 

Za dzieciące S5c grube jirąikown- 
ne bawełutcowe pończochy, wszy- 
stkich wieUoćci. 
Za mązkie estra mocne parasole, 
same eią otwierają, warte Sóc. 
Za mązkie 59c extrs dobrego ga- 
tunku satynowe koszule, wszy- 
stkie numera. 

EXTRA! 
Jntro sprzedawać będziemy dam- 
skie piękne spóduiki, najlepszego 
wykończenia, w kolorze niebie- 
skim, brunatnym, zielo- 
nym i Czarnym, warte 
$2.00, tylko po 

Najlepsze czysto białe gęsie pie- 
rz0, mieszane z puchem, 
regularnego 8oc gatunku,^ 
jutro funt tylko po... 
Najlepsza import, czerwona albo 
paskowata lniana mat. na 

wsypy, warta 39c, jutro 
tylko po 

5c 

40 
9c 

I2c 

49c 
39o 

95c 
^sie pie- 

48 c 
ona albo 

2lc 
C •lumbns Tykie'y. 85.03 
w iy,kietach tak du'cr«j juk 
25c gotówką. 

WYSTAWA POWSZECHNA 
W LEODYUM. 

Podziwiać należy energię i od- 

wagę Belgii, że wogóle pomyślała 
o urządzenia wystawy powszech- 
nej i że w obecnych czasach, nie 

sprzyjających tego rodzaju przed- 
siębiorstwom, nie cofnęła się w 

ostatniej chwili i nie wyrzekła 
swego planu. Również wielki po- 
dziw budzi ta okoliczność, że wy- 
stawę urządzono w Leodyum, 
które liczy razem z przedmieścia- 
mi nie wiele ponad 300,000 mie- 

szkańców. A jednak Leodyum po 
bliższem rozpatrzeniu się w miej- 
scowych warunkach, nadaje się 
właśnie bardzo dobrze na miejsce 
wystawy. Oddalone od Paryża o 

5 godzin drogi, od Londynu o 9, 
ma tuż pod bokiem Brukselę, a 

już ta jedna okoliczność posiada 
ogromne znaczenie. Do tego do- 

dać należy niedalekie miejsca ką- 
pielowe nad morzem, w których 
skupia się bogata publiczność 
międzynarodowa. Nie ulega wąt- 
pliwości, że publiczność ta chęt- 
nie pospieszy na wystawę. A wre- 

szcie uwzględnić należy ogromny 
ruch, panujący zawsze w Belgii, 
tudzież wyborną komunikacyę 
kolejową, która przyczyni się do 

gromadnego zwiedzania wystawy. 
Jeżeli więc każda wystawa pow- 
szechna musi mieć pewną stałą 
publiczność zwiedzającą, która w 

pierwszorzędnych miastach re- 

krutuje się z miejscowej ludności, 
to dla wystawy leodyjskiej cała 

krajowa ludność z łatwością do- 

starczy stałych gości z powodu 
znakomitej sieci kolejowej. 

Wystawa urządzoną została 2 

powodu 75 rocznicy niepodległo- 
ści Belgii. Biorą w niej udział 

państwa z wszystkich pięciu czę- 
ści świata. Przestrzeń wystawo- 
wa, znajdująca się pod dachem, 
wynosi przeszło ioo,coo kwadra- 

towych metrów, jest wiec po wy- 
stawie paryskiej i wystawie w 

St. Louis największym "jarmar- 
kiem świata." Wystawa została 

prywatnie otwartą jeszcze we 

wielką sobotę, gdyż Leodyjczycy, 
jako ludzie praktyczni, pragnęli 
zaraz na początku wyzyskać dwu- 

dniowe święta wielkanocne. Uro- 

czyste ofieyalne otwarcie odbyło 
się d. 27 bm. w obecności nastę- 
pcy tronu, a dnia ii maja przy- 

będzie na wystawę król bejgij- 
ski. 

Oczywiście jak wszystkie jej 
poprzedniczki, tak i wystawa w 

Leodyum nie została na 'czas u- 

kończoną i pomimo otwarcia jej 
bardzo znaczna liczba pawilonów 
zarzucona jeszcze była pakami, i 

które dopiero miano odbijać. Tyl- 
ko restauracye, kawiarnie i wo 

góle rozmaite miejsca rozrywek 
dotrzymały terminuj stoją ętyyo- 
fem na przyjęcie gości. Rząd au- 

stryacki nie bierze w wystawie j 
leodyjskiej oficyalnego udziału; j 
około ioo firm na własną rękę u- 

rządziło osobny dział, wychodząc 
z zasady, że nieobecni zawsze tra- I 

cg. Monarchia austryacko wę- 

gierska zajmuje zaledwie 1500 
kw. metrów przestrzeni, gdy Nie- 

mcy zajęły 11,000 kwadrat, me- 

trów, a Francya jeszcze więcej. 
Rząd belgijski urządził wspa- 

1 

niale na wystawie oddział pań- 
stwa Kongo, stworzonego przez 
Belgię, a właściwie króla Leopol- j 
da. Wogóle kolonialne oddziały 
w Leodyum są bardzo zajmujące 
pod każdym względem. Republi- 
ka francuzka urządziła swój od- 

dział kolonialny z Algieru, Ma- 

dagaskaru, tudzież Indochin. 

Wieś indyjską i senegalską za- 

mieszkiwać będą tubylcy, spro- 
wadzeni z za morza. Chińskie i 

japońskie pawilony z herbaciar- 
niami już teraz ściągają licznych 
gości. 

Powiadają, że wystawa w Leo- 

dyum nie posiada swego "clou", 
swej wielkiej atrakcyi pod posta- i 

cią czegoś niezwykłego. Otoz i 

Leodyjczycy nie mieli wcale za- 

miaru stworzenia takiego "clou, 
jak zresztą wogóle nie starali się 

o reklamę w taki sposób, jak to 

czyniły komitety innych wystaw. 
Ostatnie wystawy światowe nie 

miały wogóle jakiegokolwiek 
"clou" od czasu wieży Eiffla na 

wystawie paryskiej. Amerykanie, j 
ufając reklamie, ogłosili, że wy- I 

stawa w St. Louis będzie posia- 
dać aż 20 osobliwych "clou", 
tymczasem okazało się, że b}ły 
to wcale pospolite pomysły. By- j 
łoby dla belgijskiej wystawy bar- 

dzo pochlebnem, gdyby publicz- | 
ność sama wynalazła sobie "clou 

otaczając jakiś przedmiot swoją 
szczególniejszą uwagą. , 

_ 

W każdym razie, jak to widać 

z dzienników belgijskich, Leo- 

dyum poczyniło ogromne przygo- 
towania, ażeby przyjąć jak naj- 
większe rzesze gości. — Kapita- 
liści chętnie dostarczyli 30 milio- 

nów franków na urządzenie wy- 

stawy, a gmina leodyjska nie 

szczędziła kosztów, ażeby mia- 

sto i tak odznaczające się porząd- 
kiem', wzorowo uporządkować. 
Jakikolwiek będzie finansowy wy- 

nik wystawy, miasto i kraj od- 

niosą z wystawy znaczne korzy- 
ści moralne. Belgia cieszy się 

sympatyą ludów europejskich, 
które dostarczą wystawie leo )J- 

| skiej chętnych gości. 

Wyroki śmierci. 

Wyroki śmierci rozsyłaj* w Wie- 

dniu rozmaitym osobom, biorąc} m u 

dział w towarzystwach, dobroczyn- 

nych. Wszystkie te wyroki mają. tekst 

jednakowy i opiewają: "Wyrok. Pod- 

pisany komitet skazał Pana (Panią) 
na śmierć przez otrucie i bądź Pan 

(Pani) przygotowany (przygotowaną) 
że odtąd każdy k^sek chleba, każda 

kropla wody może Mu (Jej) śmierć 

I przynieść. Termin wykonania wyro- 

| ku: W ciągu r. b. Powód: Pańskie 

szastanie się i zbytkowne życie za 

pieniądze uzbierane dla biednych, in- 

nemi słowy: kradzieże popełniane na 

| biednych.Sposób uniknięcia katastro- 

fy Natychmiastowe zrzeczenie się 

wszystkich godności Honorowych. Ko- 

mitet dla wytępienia łajdactw. Ro- 

bespierre". Policya zarządziła docho- 

dzenia celem wykrycia autora tych 

j listów. 

o- 
RUCH PAROWCÓW. 

Przybyły: 
New York: Cevic z Liverpoolu, 

Deutschland z Hamburga. 

Liverpool: Ivernia z Bostonu, Noord- 
land z Filadelfii. 

Odeszły: 
Ne.\v York: La Sr.voie do Havre, 

Grosser Kurfuerst do bremy, Caro- 

nia do Liverpcolu. 
I Neapol: Romanie do Bostonu. 

Qucenstown: Merion do Filadelfii, 

I Teutonic do N. Y. 

ROCH W TOWARZYSTWACH. 
ZE STANISŁAWOWA. 

— Macierz Polska. — Zarząd Głó- 

wny będzie miał swoje miesięczne po- 
siedzenie dzisiaj wieczorem, w hali 

klubowej, pn. 141—143 W. Division 

ul. — Julian Szczepański, prez., W. 

J. Jóźwiakowski, sekretarz. 
— Oddział św. Kazimierza Kr. nr. 

T. Macierzy Polskiej. — Przypomina- 
my że jutro wieczorem odbędzie się 
nasze zebranie w Klubie. Prosimy, a- 

by wszyscy przybyli na godzinę 8mą 
na instalacyę "starej" administracji. 
Kto zaś nie może rychło, to niechaj 
przyjdzie i późno, byle był. — Steinke, 
Jóźwiakowski, Grzella, Siatkowski, 

: Kopczyński. Komitet. 

;r2—• Macierz Polska Oddział Yty ma 

nadzwyczajne posiedzenie dziś wlecz. 

o godzinie Smej w hali,nr. II. Każdy 
członek jest proszony o przybycie. 
Ważna sprawa do załatwienia.Za nie- 

obecność kara. — W. J. Orlikowski, 
prezes, M. A, Górzyński sekr., 418 
W. Superior str 

— Towarzystwo Pol. Rzy. Kat. Star. 
pod Opieką, Matki Boskiej Częstocho- 
wskiej, będzie miało swoją spowiedź 
wielkanocną, w piątek i sobotę dnia 

19go i 20go maja a w niedzielę rano 

przystąpi do wspólnej komunii św. — 

A. Winiecki, prez., P. Łuka sekr. C90 

N. Ashland ave. 

2 KANTOWA. 
— Tow. św. Wojciecha B. i M. bę- 

dzie miało swoje miesięczne posiedze- 
! nie w Sobotę dnia 20 maja a godzinio 

7:30 weczorem. Wszyscy członkowie 
powinni się wstawić na to posiedzenie 
ponieważ są bardzo ważne sprawy do 

załatwienia. A także uprasza si? i 

tych coby chcieli wstąpić do naszego 

towarzystwa, niech się zgłosizą do 

hall posiedzeń lub do sekr. prot. 
Wstęp kosztuje $1.00. — Maks. Dry- 
galski prez., Jan Dzladowiec sekr. 

prot. prot., 2G7 Centre are. 

Z MARYANOWA. 
— Generalna próba sztuki "Muras" 

Herszt zbójców", odbędzie się na 

scenie w hali na Maryanowle, punk- 
tualnie o godzinie 7:30 wieczorem.— 

S. Sikorski. 
— Oddział Królowej Jadwigi, nr. 

9ty Macierzy Polskiej,, będzie miał 

swą spowiedź Wielkanocną dzisiaj i 

jutro tj. w piątek i sobotę, a w nie- 

dzielę przystąpi do Komunii św. o 

godzinie pół 8mej. Każda członkini 

powinna się stawić z odznakami w 

hali zebrań. — Maryanna Olszewska, I 

prez., Anna Szmit, sekr. 

Drobne ogłoszenia 
DO WYNAJĘCIA NAROŻNY SALON 
NA FRY ULICY. COLUMBUS BREW- 
ING CO. CORNELL I NOBLE UL. 

2('m J 

DO WYNAJĘCIA lub na sprzedaż na- 

rożny salon. Bardzo dcbre miejsce dla 
Polaka. 4936 So. Centrę ave. 20m 

DO WYNAJĘCIA mieszkanie dla 
dwoje ludzi. Zarazem sprzęty na 

sprzedaż. G54 Dickson ul., 2gie piętro. 
POTRZEBA porządnego mężczyzny 
na stancyę. 223 West Division ulica, 
drugie piętro. 

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

RATri7rił 1 codziennie dzi-wcztt do He- 
Ifllln/rKA 8 "uracyi hor«l6\v i dumow. j 
iVł roboty. Nujs-arszu polekio 

biuru w miejcie. 

909 Milwaukee At. biizio Ashiund nr. 

POTRZEBA 2000 mężczyzn i dziew, 

cząt do roboty w mieście i poza mia- 

stem; ludzi na farmy i do ogrodowej 
roboty na plantacyach z cukrowymi 
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 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, 
1G7 Washington ulica, pokój 16, 17 i 18. 
— J. Lucas, prawdziwy Polski agent. 

3 cz 
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i POTRZEBA doświadczonych maszy- 

I niarek przy damskich reprach. Stano- 
wczo najlepsza zapłata. B. Schram and 
Co. 230—232 Market str. 20 m 

'POTRZEBA™"DZIEWCZĄT DO WY- 
SZYWANIA DZIUREK RĘCZNIE 
PRY SURDUTACH. ZGŁOSIĆ SIĘ 
HART, SCHAFFNER & MARX, 1449 

MILWAUKEE AVE., LUB 773 N. RO- 

BEY STR. 20 m 

POTRZEBA pierwszorzędnych szew- 

ców. 220 W. Nortli ave. ;i'»m 

POTRZEBA dziewcząt do ręcznych 
robót przy surdutach. 951 North Wncd 

ulica 2-im 

POTRZEBA dziewcząt do przebiera- 
nia i darcia szmat. Simon, 340 Grand 
ave. 23m 

POTRZEBA dziewcząt lub kobiet do 

szycia rękawiczek w domu. Stała pra- 
ca. Pokój 203 Medinah Tempie. Fifth 
ave. i Jackson Boul. 20m 

POTRZEBA zdolnych agentów i kolek- 

torów. Tylko ci z doświadczeniem 

mają się zgłosić. Pensya i komisowe. 
Wymagamy kaucyi. — Northwestern 
Guaranty Co. 669 Loomis ulica. Aleks 

Godlewski, supt. 19m 

POTRZEBA dziewczyny lub starszej 
niewiasty do domowej roboty przy 
małej familii. 1191 N. Robey ul., bliz- 
ko Fulierton ave. 19m 

POTRZEBA finiszerek w fabryce me- 

bli. Olbricli & Golbeck, 84 N. Ashland 
ave.,na południe od szyn kolejowych. 

19m 

POTRZEBA ręcznych dziewcząt przy 
surdutach. 256 Armitage ave. 19m 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. Musi mówić po angielsku. 425 
Milwaukee ave. 19m 

POTRZEBA 25 doświadczonych ma- 

szyniarek do jedwabnych bluzek. Tyl- 
ko pierwszej klasy dziewczyny niech 
się zgłoszą. My zawsze mamy stałą 
pracę dla dobrych robotnic. Fisher & 
Swawite 231 Monroe ul. 20m 

POTRZEBA kobiet do przebierania 
szmat. 29 — 39 E. Division str. róg 
Cherry ave. 19 m 

POTRŹEŻA chłopaka 1. dziewczyny 
w szapie krawieckim. 564 N. 'Ashland 
ave., Hongoltz, w tyle. 
DOM i lota na Sprzedaż. Tanio. 215 
Armitage ava. 20m 

TT ■ 

POTRZEBA panien i mężatek, 
$16 cała uauka kroju i krawieczyzny, 
uczymy we dnie i wieczorem. 

Zł. FEIST, OG4ff.l8teUŁ 

POTRZEBA 100 dslewcztf do mycia «tti«k, SOO 
do domowej roboty — rarw.em kucharek i 

dzl»w«sąt da hoteli. 
643 MILWAUKEE AVE. 

PANI SCHMIDT AGENCYA PRACY. 

POTRZEBA służącej do domowej ro- 

boty. Zgłosić się do Adin. Dziennika. 
xxx 

POTRZEBA 50 dziewcząt doświadczo- 
nych maszyniarek. J. W. Johnson Co. 
32 Macedonia str. blisko Wood i Divi- 
sion str. 20m 

POTRZEBA 40 doświadczonych dzie- 
wcząt z doświadczeniem w przebiera- 
niu nowych wełnianych szmat. Płaca 
$7.50. Illinois Woolen & Cotton Mfg. 
Co. 179 W. Taylor str. 20m 

n ■ ma wummmmmm—mmmmmm—mmmmmmm 

POTRZEBA natychmiast maszyniarek 
do wszystkich robót a osobliwie do 
kieszeni. Także prasownika na czysto 
przy surdutach. Stała praca, dpbra 
zapłata. 25G Armitage ave. pierwsze 
piętro. 19m 

POTRZEBA dziewczyny do zwyczaj- 
nej domowej roboty, przy familii ze 

6 osób. Dobra zapłata. Zgłosić się: 
4437 Ellis ave. Południowa strona. 

POTRZEBA polskiego zecera. Zgło- 
sić się natychmiast. Val. Slosarczyk, 
880 N. Winchester ave. 20m 

POTRZEBA dziewcząt z doświadcze- 
niem w fniszowaniu kamizelek w 

szapie. 127 Haddon ave., 2gie piętro. 

POTRZEBA chłopaka do ofisu, musi 
być zwinny i roztropny. Rekomenda- 
cye potrzebne. Shonk Go., 635 N. 

"Wood ulica. 

POTRZEBA stryperki. Dobra zaplata. 
152 E. Lake str.. Pokój 30. 

POTRZEBA kobiet do darcia sz^at. 
1458 Milwaukee ave. 20m 

POTRZEBA maszyniarek i ręcznych 
dziewcząt przy surdutach. 70 Emma 
ulica, w tyle. 

POTRZEBA maszyniarek do podszew- 
ki, 5 pierwszych ręcznych i do szta- 
firowania rękawów, także małej dzie- 

wczyny do wywracania rękawów. 375 
West Division ulica. 

POTRZEBA agenta, pilnego i ambit- 
nego młodzieńca z dobrej familii do 

pierwszorzędnej pozycyi. Stała praca 
i komisowe. Adresujcie B. — 2. Ho- 
tel Morrison, Chicago. 

POTRZEBA dziewczyny do bawienia 
dziecka. Zgłosić się. Klein, 658 Ar- 
tesian ave., róg Potomac. 20m 

POTRZEBA polskiej dziewczyny do 
zwyczajnej domowej roboty. Mrs. 

Halperin, GG9 Irving ave. 

POTRZEBA dziewczyny 14 lat do po- 
mocy w lekkiej domowej robocie. 
1039 N. Hoyne ave. 

^POTRZEBA młodej dziewczyny do 
składu towarów łokciowych. 1046 N. 

Hoyiie ave. 

POTRZEBA natychmiast prasowni- 
ków. Także pierwszych ręcznych dzie- 
wcząt przy surdutach. 47 Brigham ul. 

POTRZEBA finiszerek, dziewcząt do 
przyszywania guzików i bejściarzy 
przy kamizelkach. 3GG Wabansia ave. 

2gie piętro. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. Mała familia. 804 N. Paulina 
ulica. 22m 

POTRZEBA pierwszej klasy dziew- 
czyny do wszelkiej roboty w domu. 
Bardzo mało gotowania. Musi być 
czysta, roztropna i dobra do trzyma- 
nia porządku w domu. Zgłosić się do 
Mrs. Ella Anson, GG1 La Salle avenue. 

Telefon Whlte 772. 20m 

POTRZEBA dobrego prasownika na 

czysto przy surdutach. Także dobrej 
pierwszej ręcznej dziewczyny do szta- 

firowania podszewki w rękawach. 936 
N. Paulina ul. 20m 

POTRZEBA chłopca do posługi w 

biurze. Teofil Stan. 694 Milwaukee 
ave. 20 m 

POTRZEBA kobiet do przebierania 
szmat. Doświadczonych tylko, $8.00. 
50 Emerson ave. 20m 

POTRZEBA doświadczonych maszy- 
niarelt przy sukniach i żakietach. S. 
Greenebaum, 1039 Milwaukee ave., w 

tyle. 20m 

POTRZEBA prasownika do szewków, 
dziewcząt, do kantów bejstowania 1 
sztafirowania. 134 Wabansia ave. 

POTR2EBA 15 doświadczonych ma- 

szyniarek przy spodniach, lic do 12c 
i wyżej od pary. Stała praca gwa- 
rantowana przez cały rok. 510 North 
Ashland ave. 

POTRZEBA dziewczyny do pomocy w 

lekkiej domowej robocie przy ame- 

rykańskiej familii. Zgłosić się z re- 

komendacyami 20 St. James Place, 
blizko Clark ul. 20m 

POTRZEBA stołowników. G59 Dickson 
str. róg Blackhawk str. 2cie piętro 
front. 22 m 

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 

i 

POTRZEBA £0 dziewcząt dzien- 
nie do domowej roboty 1 restauracyl. Do- 
bra zapłata. K< lb, 772 Milwaukee ave. 

Naprzeciwko Clearer ul. Polskie biuro. 
Otwarte w Niedzielę. X 

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

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

POTRZEBA kieszenlarek, symsarek 1 
Btyciarek przy kostumerskich spo. 
dniach. 355 W. Ohio str. górne piętro. 

XXX 

4 PANIEN i mąźatek Jo wyu- 
uczwiU kroju I ezyclł. U- 

rOLlZCDd dzlelam lekcyi w dzień, dla 
4 V n ŁVWU pranych wUcaorna. 

CRALIK, 658 N. As^landAye, 
POTRZEBA dziewcząt do szycia sir 
kien. 289 W. North ave. 23m 

Kupno ' Sprzedaż. 
FA8MY. S FARMY. 
IGO Akrów* 70 mil od Chicago,dobre bu* 

dynkl; dobry prupt. G Mil od polskie- 
go kóśolołn. Tanio do sprzedania lub 
oti wvmlaną na Cbicugoakie properU 
bez dłagu łub z małym długiem. 

60 Akrów, 65 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. 

290 Akrów w Michigan. Dobre budyn- 
ki, dużo bydła i wszystko co jeat po- 
trzebnem na farmie. Na sprzedaż tyl- 
ko. Cena $0,81)0. Cr-jtówkl potrzeba 
$2,800. Pierwszorzędna farma. 

811 Akrów w Wiscon3in. Wszystkie 
budynki. 11 Akrów jeziora; dużo ryb. 
Niema żaduego Inwentarza. Na sprze- 
daż lub na wymianę na properta ule 
obciążone wielkim długiem. Mamy 
wiele Innych farm w Illinois, Indiana, 
Michigan i Wisconsln, i w innych sta* 
nach Ameryki. Mamy dużo farm na 

wypłatę, małych i dużych, w Wisconsln 
lub Michigan. Po bliższe informacye 
piszcie lub zgłoście się do 

A. A. Jankowski & Go. 
Tokój 507> 84*80 ŁaSalle Street, 

Chlcngo. 
Lub w wieczór 1 w Niedzielą po połud. 

2500 Milwaukee Ave., Avuudale. 

TAKI DOM DAJEMY DARMO. 
50.000 akrów wybornych gruntów farmer 
eklch i leśnych, w powiecie Gates, stauie 
Wisconsin. Dobrn rola; wody pod dosta- 
tkiem; położona od 3 do 6 mil od miast*. 
Nizkietenvl łatwe warunki. Zgłoście 
się lub piszcie do 

GEO. KNOBLAUCH FARM LAND CO., 
SJSrny 115 Dearborn o!., C1 

Otwarte wieczorem 1 w 

rano. f£;609 Milwaukee Av.SSS 

FARMY 
we wszystkich stanach Ameryki po cenie 

od i do 12 dolarów za akier. 

Tysiące farmerów polskich osiedliłem. 

MARYAN DURSKI, 285 Armitage Ave. 

Na Sprzedaż wejiKt- 
ICO lotów w cią;;ie rosnącem przedmieściu Huq90q 
Park, Polisą wraz u gwariyicyą wykazują cz>- 

ety tytuł dostarczam durmo. Loty z froDtem na 

8150 
57th Court, ścioki 1 woda zaprowa- 

dzouo vfaOJ 
57th Avł»., ścieki 1 woda zayrowa $2'"0 
BCth Court, woda zapro- CiOfin 

wędzona 

Te loty znajdują e!ą lomlądzy Grand I Armitage 
Av.». Nio czekajcie jeżeli chcecie korzystać tej 
taniej cferty. N* żądanie wysyłamy plan. 

ERNST STOCK, 374 E. Dirision Ul. 

NA SPRZEDAŻ bardzo tanio murowa- 

ny cottage 2 flats, dolna część cał- 
kiem nowa. 1337 Sacramento ave.27m 

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

Potrzeba tylko $300 zadatku resztę mo- 

żna opłacać miesięcznie rentem. 

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

Bliższych informacyi udzieli 

Edmund Szajkowski, 
258G Milwaukee Avenue. 

Ofis otwarty codziennie i w Niedzielę po 
południu. 

CHCĘ WYPBZEDAĆ 
jak najprędzej lotę na północno-zachod- 

nim rogu Hamlin Ave, i (£'r7P:7f>\ 
Georgo ul., 34x123 -ł JU 

Hamlln Ave., front na zachodniej stronie 
ulicy, blisko Diveraey, 2 CD/1 HO 
loty, 25x125, każda 

dogodni. ERNST STOCK, 374 E. Division al. 
NA SPRZEDAŻ grosernia. Stare wy- 
robione miejsce, z powodu choroby 
musi być sprzedana. 585 Diclcson ul. 

20 m 

NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy murowa- 

ny dom, 4 flats 1 basement, nizka ce- 

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

NA SPRZEDAŻ mała grosernia w pol- 
skiej okolicy. Adres w Adm. Dziennika 
Chicagosklego. 19 m 

PARA ogrzewany dom i lota na sprze- 
daż tanio. 952 N. Leavitt str. 20m 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków 
"candy storę". Sprzedaję z powodu 
odjazdu do starego kraju. 289 Cornell 
ulica, ióę Noble. 20m 

NA SPRZEDAŻ 2 wozy i 2 konie. Ta- 
nio. 33 Ayers (urt. 2Cm 

Kupno I Sprzedaż. 
NA SPRZEDAŻ dobrze opłacająca ?ię 
grosernlana Maryanowie. z powodu 
wyjazdu a miasta. Zgłosić eię do W. 
DużewskiegOw 458 Noble ul. 20m 

DOBRA grosernią na sprzedaż, w do- 

brej okolicy. "cash trade". Sprzedam 
tanio. Dobra sposobność dla Inteligen- 
tnych ludzi. Adres w Adm. Dzienniki 
Chicagoskiego. 19m 

NA SPRZEDAŻ fortepian wartości 
$200, za $75.00., Sprzedaję z powodu 
śmierci córki. 1028 N. Hoyne ave. Ocie 
piętro. 20m 

NA SPRZEDAŻ 3 piętrowy murowany 
dom, z najnowszemi urządzeniami. 
Przynosi $90 rentu miesięcznie. Tanio. 
1028 N. Hoyne ave. 3cie piętro. 20m 

NA SPRZEDAŻ narożny dom i lota, 
tanio z powodu choroby. C53 North 
Paulina ulica, róg Dean ul. 24 m 

NA SPRZEDAŻ lota i dom ze staj- 
nią na Monticello ave., w Avondale, 
bardzo tanio. Te properta muszą być 
sprzedane w tych dniach. Adres w A- 

! dmlnistracyi Dziennika Chlcagoskle- 
I eo. 19m 

NA SPRZEDAŻ pralnia czyli "laun- 
dry". Zgłosić się do drukarni. 320 N. 
Carpenter ulica. 19*itf 

NA SPRZEDAŻ salon. 160 W. Huron 
str. 25m 

NA SPRZEDAŻ tanio rogowa gro- 
sernia i saJon w polskiej okolicy. 
Mam dwa miejsca. Sprzedam jedno 
Wiadomość pn. 584 Milwaukee ave. 

20m 

NAJWIĘKSZA oferta na świecie. 
Kompletnie zaopatrzona grosernia i 
urządzenie za $150. Nieomieszkajcia 
skorzystać. Przyjdźcie natychmiast. 
Muszę sprzedać. 376 Southport ave. 

Otwarte w niedzielę. 20m 

NA SPRZEDAŻ łóżko składane, ka<- 
narki i młody pies. 179 Cleaver ul., 
lsze piętro, front. 20m 

NA SPRZEDAŻ salon; dobre miejsce; 
sprzedaję z powodu choroby.585 Holt 

ave. 20ra 

CHCE kupić skład cukierków, zgłosić 
się do Marcel Stan, 785 Milwaukee 
avenue. 

NA SPRZEDAŻ skład rzeźnlczy, po- 
nieważ żona 1 dzieci jadą. do Europy 
(Koźmin). Lease na dwa lata. Rent 
tani. 2540 Milwaukee ave.# Avonda!e. 
Fran. Kosobucki. 20m 

NA SPRZEDAŻ skład rzeźnlczy, w 

polskiej okolicy Dobry interes, sprze- 
dam tanio. Adres w Adm. Dziennika 
Chicagoskiego. 20m 

NA SPRZEDAŻ grosernia 1 skład rze- 

źnlczy, dobry dla Polaka t Galieyl. 
Sprzedam tanio z powodu wyjazdu na 

farmy. Adres w Adm. Dziennika. 20m 

NA SPRZEDAŻ tak zwany "brick cot- 
tage" zei składem; sprzedam skład 
osobno na żądanie. Cena bardzo niz- 
ka. 105 Coblentz ulica, pomiędzy Oak- 
ley ave. i Leavitt ulicą. 

DO SPRZEDANIA na Jadwigowie 
dwu piętrowy dom murowany $2000. 
dom na 4 pomieszkania, rentu $35, za 

$3400 na wypłaty. Teofil Stan, G94 
Milwaukee ave., blizko Noble. 20m 

ROGOWA lota na Maryanowie^, blizko 
kościoła za $850, dwie loty na Jadwi- 
gowie po $550, dwie loty w Avondale 
na Wisner ave. po $450, jedna lota 
na Dickson ul. $1600. Wszystkie ulice 
blokowane. Teofil Stan. 694 Milwau- 
kee ave. blizko Noble. 20m 

Św. Wincenty nakarmlający sierotki. 

TYGODNIK: 
Wychodzi co Piątek p. t. "SIEROTA" na korjstść 
sierotek polskich poaoplekaSW.WINCENTEGO. 
To pisemko powinno znajdować elq w każdym 
polskim domu. Zaprenumerować można każdego 
czasu od początku bieżącego roku. Piszcie po 
numer okazowy, kt6rv chętnie wysyłamy za dar! 
mo. Adres: "SIEROTA" 

31 INGRAHAM ST., CHICAGO, ILL. 

Hala Schoenhofena, 
PIenmorządn& 

Restauracja 
i Bufet. 

Hale iriąkaiei mntejeze do 
przed«Uwień, b»16w, wetel i 
obchodów. Dwie kręgielnie. 

KARÓL RICHTER, 
876-880 mim ATI. 

WM. E. HATTERMAN, 
7óS Milwaukee Avenue. 

Pożyczki na Realność 
po najniższych ratach procentu. 

NASZ SKARBIEC DO PRZECHOWYWANIA PIENIĘDZY LUB 
RZECZY WARTOŚCIOWYCH ZOSTAŁ POWIĘKSZONY. 

SKRZYNKI PO $3 ROCZNIE. 


