
Starokrajskie sprawy. 

ściąganie spadków, pełnomo-jj 
cnictwa, wyciągi hipoteczne, inta- I 
bulacye tytułów własności, wszel- 
kie podania do władz tamtej- 
szych, załatwiamy jak* najdokła- 
dniej i punktualnie; nasze biuro 

registrowane jest we wszystkich 
konsulatach. 

DOM KOMISOWY.,. 
183 W. Division str. 

• o 

Z GATESVILLE, MICH. 

Bo "Kuryera Ohioskiego" piszą.: 
Mieliśmy tu uroczystość jaka zno- 

wu nie prędko się zdarzy. W piątek 
przyjechał najprzew. ks. biskup Els i 

stanął u ob. Józefa Brydzy wraz s 

drugim księdzem, którego nazwisko 
mi niewiadome. W dniu tym kościo- 

łek nasz napełnił się pobożnymi po 

brzegi. Dzieci, mające przystąpić do 

pierwszej komunii szły przodem a za 

niemi wszyscy ludzie w procesy! na- 

przeciw biskupa, którego wprowadzo- 
no do kościoła, gdzie przebrawszy się 
w szaty pontyfikalne ksiądz biskup 

dokonał ceremonii poświęcenia koś- 

cioła pod wezwaniem św. Stanisława 
Kostki. Obcy ksiądz miał sumę, przy 

końcu której dzieci przystąpiły do 

pierwszej komunii, a następnie ks. 

biskup udzielił sakramentu bierzmo- 

wania. Mowa w której dostojny pa- 

sterz napominał by dzieci trzymały 

się wiary ojców swoich i chwaliły Bo- 

ga w języku ojczystym, zalecając im 

zarazem modlić się w ten dla nich 

ważny dzień za rodziców, kapłanów 
biskupów i dusze zmarłych uczyniła sil* 

ne na wszystkich wrażenie. Ksiądz 

biskup pytał także dzieci katechizmu 

i chwalił tutejszych Polaków, że w 

stosunkowo krótkim czasie nietylko 
postawili kościół ale kupili ołtarz i 

dzwon. Ten ostatni dotychczas jeszcze 
nie nadszedł. Nowy ołtarz jest w sty- 

lu gotyckim i kosztuje $160. Po po- 

święceniu całunu ubrany w szaty ża- 

łobne ks. biskup pomodlił się za zmar- 

łych i prosił by jeszcze zaśpiewał 
chór kościelny. Po ukończonych cere- 

moniach i udzieleniu błogosławień- 
stwa odprowadzony przez dzieci ze 

ówiecami do domu ob. Bryndzy, po o- 

bledzie odjechał do Detour, gdzie ró- 

wnież udzielał sakramentu bierzmo- 

wania. 
Należy się uznanie paniom Bryn- 

dzy, F. Wojnarowskiej i pannie M. 

Zebrowskiej, które zajęły się przyrzą- 
dzeniem obiadu tak dla ks. biskupa 
jak i dla parafian przybyłych z dal- 

sza. Ci ostatni płacili za obiad po 25 

c. z czego pokaźna sumka wpłynęła 
do kasy parafialnej. W ogóle cała u- 

roczystość odbyła się wspaniale a to 

dzięki niezmordowanej pracy naszego 

ukochanego proboszcza ks. Bateckie- 

go, któremu parafianie są za to 

wdzięczni. 
o ■ 

RUCH PAROWCÓW. 

Przybyły: 
Brema: Maln z Baltimore.. 
New York: Italia z Neapolu. 
Neapol: Napolitan Prince z N. Y. 

Odeszły: 
New York: Cedrlc do Liverpoolu. 
Liverpool: Celtlc do N. Y. 
Genua: Cretic do N. T. 

Krewnym i znajomym dono- 
szę te smutną wiadomość iż 
ukochany syn mój 

Piotr Dobrowolski, 
członek Tow. św. Stanisława 

Kostki nr. ligi pożegnał się 
z tym światem opatrzony św. 
Sakramentami, dnia 19go Ma- 
ja, o. godzinie 6tej rano, prze- 
żywszy 17 lat. 

Pogrzeb odbędzie się w Po- 
niedziałek, dnia 22go Maja, o 

godzinie 8 mej rano, z domu 
żałoby pn. 832 N. May ul., do 
kościoła św. Jana Kantego, a 

stamtąd na cmentarz św. Woj- 
ciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszam wszystkich krew- 

nych i znajomych, w smntku 
pogrążona: 
Anna Dobrowolska, matka; 

Józefa, sicbtra. 

RUCH W TOWARZYSTWACH. 
ZE STANISŁAWOWA. 

— Klub Muzyczno Literacki Im. Le- 
ona XIII będzie miał nadzwyczajne 
posiedzenie jutro, tj. w niedzielę dnia 
21go maja o godzinie lszej po połud- 
niu w hali zwykłych posiedzeń. Komi- 
tet uprzejmie prosi wszystkich człon- 
ków o zwrócenie biletów nie6przeda- 
nych, bo nie przyjmiemy takowy ca 

po zebraniu. — Komitet. 
— Oddział św. Kazimierza K nr. 

I. Macierzy Polskiej. — Przypomina- 
my że dziś wieczorem odbędzie 6ię 
nasze zebranie w Klubie. Prosimy a- 

by wszyscy przybyli na godzinę 
na instalacyę "starej" admmistracyi. 
Kto zaś nie może r?ćh)4\ ten niechaj 
trzyjdsi* i późno, byle bjri. — Bteiak* 
"iwiakcws*?, Grzeli a,, Siatko***/ 

FTOsitet 

— Tow. św. Józefa będzie miało 
swoje posiedzenie miesięczne w po- 
niedziałek wieczorem o godzinie pół 
do Snjej wieczorem w hali swych ze- 

brań. Prfcaydent zaprasza wszystkich 
o pnsybycie bo są ważne sprawy do 
załatwienia, aby każdy członek wie- 
dział o co. sprawa idzie Do zapiace- 
nfa przypada na członka $L£T0 nrfe- 

I sięcznego, na koszta pogrzebowe 25c, 
razem $1.25. Hubert Abraham prez., 
J Piekarski sekr. prot., 711 Holt ave. 

— Baczność Sokoli Orła Białego! 
Dziś wieczorem odbędzie się nadzwy- 
czajne posiedzenie w sprawie pikniku 
koszykowego, który się odbędzie dnia 
4go czerwca. Sprawa bardzo ważna. 
Obecność wszystkich konieczna. — 

Komitet. B. K. M. 
— Towarzystwo śś. Apost. Piotra i 

Pawła będzie miało miesięczne posie- 
dzenie w poniedziałek dnia 22go maja, 
0 godzinie pół 8mej wieczorem w ha- 
li zwykłych posiedzeń. — W. Kraś- 
kiewicz prez., A. Kwarciński sekr. 
prot.„ 737 Holt ave 

— Towarzystwo św. Walentego nr. 

1 ma we wtorek 23go maja o godzinie 
7:30 wieczorem swoje miesięczne po- 
siedzenie w hali zwykłych posiedzeń. 
— J. Młodzieniewski prez., P. Czarne- 
cki sekr., 375 Elston ave. 

— Członkowie Dastępujgcych To-, 
warzystw: św. Jadwigi; Matki Boskiej 
Czstochowskiej, Starców pod op. M. 
B. Częstochowskiej; Dworu Pułaskie- 
go, nr. 482 Zak. Katol. Leśn. i Dworu 
Leona XIII Zak. Katol. Leśn. nr. 1485, 
przystąpię, wspólnie do komunii św. 
Wielkanocnej jutro o godzinie 5:30 
rano Dzisiaj zaś mają się wszyscy 

wyspowiadać. X. 

Z KANTOWA. 
— Towarzystwo Igo Szwadronu Pol. 

Krakusów z pod Wawelu ma posiedze- 
nie miesięczne dzisiaj dnia 20go maja, 
o godzinie pół 8mej wieczorem. Za- 

prasza się wszystkich członków o 

przybycie na to posiedzenie, ponieważ 
będzie czytana poprawka konstytucyi. 
— J. Wilczeński sekr. prot., 101 Wade 
street. 

Z TRÓJCOWA. 
— Towarzystwo śpiewu św. Trój- 

cy Nr. I będzie miało swoje posiedze- 
nie jutro w niedzielę dnia 21go maja, 
o godzinie drugiej po południu w hali 
zwykłych posiedzeń przy kościele św. 
Trójcy. Kto sobie życzy przystąpić do 
tegoż towarzystwa niechaj się zgło- 
si do sekretarza lub na plebanię do 
proboszcza ks. Sztuczki, albo wprost 
na posiedzenie, które się zwykle od- 
bywa w każdą, trzecią niedzielę mie- 
siąca. — P. Pankowski prez., 33 Rose 
str., G. Przekwas sekr. prot., 577 Holt 
ave. 

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

20m 

DO WYNAJĘCIA lub na sprzedaż na- 

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

POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 23 
Brigham ul., na dole, front. 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 731 
Milwaukee ave., pierwśze piętro, front. 

POTRZEBA mężczyzny na stancyę. 
•103 Augusta ulica, przy Milwaukee 
arenue. 

KTO chce kupić salon za pół darmo, 
niech się zgłosi dziś lub jutro. 285 

Armitage ave., róg Robey ul. 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 632 
Milwaukee av&, pierwsze piętro, 
front 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę. STO 
Milwaukee ave., drugie piętro, front. 

POTRZEBA prasownika na szewkl 
przy surdutach. 815 N. Ashland ave. 

POTRZEBA dziewcząt do strypowa- 
nia tytoniu. Dobra zapłata i stała 
praca. Zgłosić się gotowe do pracy w 

poniedziałek. Salares, 115 E. Lake ul. 

PIENIAdze do wypożyczenia na pro- 
perta na północno zachodniej stronie 
miasta. Prywatna osoba, nizki pro- 
cent i żadnego komisowego. Piszcie 
listy, adresując nr. 1300 Dziennik 
Chicagoskl. 22m 

POSZUKUJĘ 
wspólników do kupienia całej sekcyl 
gruntu po $4 za akier. 6 mil od pol- 
skiego kościoła, w okolicy Thorp, 
Wisconsin. Ktoby z rodaków miał za* 

miar być w tym interesie, niech się 
zgłosi po bliższe informacye do F. 
Kowalewski, 33 Will ulica, Chicago. 
m. 

POSZUKUJE miejsca w naukę do 
składu rzeźniczego. Mam trochę do- 
świadczenia. Adres proszę zostawić w 

Adm. Dziennika. 

POTRZEBA porządnych panien na 

stancyę. 576 Milwaukee avenue, trze- 
cie piętro. 

PRACA. 
POTRZEBA 40 dziewcząt dzien- 
nie do domowej roboty i restauracyi. Do- 
bra zapłata. K< lb, 772 Milwaukee avc. 

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

POTRZEBA pokojówki, żonatej lub 
samotnej. Płaca |4 do $5 tygodniowo, 
wikt 1 mieszkanie. 136 Michigan str. 

POTRZEBA maszyniarek 1 bejściarzy 
przy damskich żakietach 1 sukniach. 
60 Augusta str. 22m 

POTRZEBA mężczyzn na stan'cyę. 
787 Noble ulica. Logowski. 

POTRZEBA porządnego mężczyzny 
na stancyę. 223 West Division ul. dru- 
gie piętro. 

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

tyle. 20m 

POTRZEBA dziewczyny do pomocy w 

lekkiej domowej robocie przy ame- 

rykańskiej familii. Zgłosić się z re- 

komendacyami 30 St. James Place, 
blizko Clark ul. 20m 

POTRZEBA stołowników. 659 Dickson 
str. róg Blackhawk atr. 3cie piętro 
front 22 W 

POTRZEBA robotników do roboty 
ńa kolei w Illinois. Iowa, Wlsconsln 
i Michigan. TakĄe do rozmaitej Innej 

" roboty. Polscy Agenci, 81. Sto. Canal 

iM y. w Jfc''Midteoa B$t*s & 

) 
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POTRZEBA- 50 maszyniarek przy 
damskich reprach. Banner "Waist Co. 
161 So. Clinton ątr. xxx 

ItATntm i cod^nnie d*ifwc*ąt do He- 
Kil I w/rKA " nurKcyl hotelów i domowej 
I VII\41vUA róbofy. Kajsrartte polaki* 

biuro w miedcio. 

909 Milwaukee At. biizko Ashiand»?. 

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, 
167 Washington ulica, pokój 16, 17 i 18. 

— J. Lucas, prawdziwy Polski agent 
3 cz 

POTRZEBA doświadczonych maszy- 
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 dziewcząt do ręcznycii 
robót przy surilutach. 951 North Wwil 
ulica 2>rn 

POTRZEBA dziewcząt do przebiera- 
nia ł 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. ł Jackson Boul. 20m 

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 dziewczyny do szycia 
spodni i do rygli. 131 W. Blackhawk 
str. ! hSftilłi 
POTRZEBA praczki do zabierania 

prania do domu. 502 N. Robey ul., 
blizko Bivision ul. 

POTRZEBA maszyniarek przy kami- 

zelkach, jednej do trjrmowania na 

maszynie, jednej do wszywania ręka- 
wów, jednej do szycia podśzeWki i je- 
dnej doświadczonej dziewczyny do 

przyszywania guzików. 127 Haddon 
ave., czwarte piętro. Pani Gilberts. 

24m 

POTRZEBA dobrego prasownika przy 
surdutach. Także małą dziewczynę do 
fastrzygów wyciągania. 571 Dickson 
ul. 2gio piętro, w tyle. 22m 

POTRZEBA maszyniarek do bluzek. 
Płaca $15 do $20 tygodniowo. Zgłoś1 Cs 

się w poniedziałek rano gotowe do 

pracy. Owen T. Moses & Co., W. Chi- 
cago ave. i Carpentcr ul. 

POTRZEBA'50 DZIEWCZĄT DO FA^ 
BRYKI. DOBRA ZAPLATA. 643 MIL- 
WAUKEE AVE., MRS. GCHMIDT. 
AGENT. 22m 

POTRZEBA kieszeniarek i mniejszych 
dziewcząt w naukę przy surdutach. 
211 Bloomingdale Rd. Maryanowo. 

22m 

POTRZEBA 12 robotników do Ml eh i7 
gan do roboty w kopalniach miedzi. 
Płaca $50 miesięcznie. Tani przejazd. 
Także 20 robotników, do roboty w ka- 
mieniołomach. Płaca $1.75 dziennie. 
Przejazd darmo. J. Lucas„ Polski A- 

gent, 167 Washington ul. Pokój 18ty. 

POTRZEBA kobiet do darcia szmat. 
Dobra zapłata, 170 W. Division ul. 

POTRZEBA prasownika na czysto. 
Także pierwszych ręcznych dziewcząt 
przy surdutach. 47 Brigham ul. 

POTRZEBA kieszeniarek, także do 
podszewki, rękawów i do fastrzygów 
wyciągania, także prasownika. 757 N. 
Ashland ave. i I' 'i i 

POTRZEBA maszyniarek i ręcznych 
dziewcząt przy surdutach. 773 Girard 
ulica. 

POTRZEBA mężczyzn do rozbierania 
budynku i ze szuflami. 425 Milwaukee 

POTRZEBA niewiasty do wzięcia pra- 
nia do domu. Zgłosić się w poniedzia- 
łek pod numerem 367 Milwaukee ave., 

trzecie piętro. 

POTRZEBA kieszeniarek, symsarek 1 
styciarek przy kostumerskich spo. 
dniach. 355 W. Ohio str. górne piętro. 

xxx 

POTRZEBA krawczkl która może 
szyć ręcznie i na maszynie. 90 West 

Division ulica, róg Noble. 

POTRZEBA małych dziewcząt do wy- 
wracania rękawów i robienia rygli 
przy surdutach. 706 N. Ashland ave. 

POTRZEBA dziewczyny do kantów 
bejstowania przy surdutach. Moorman 
ulica, róg Luli place, pierwsze piętro. 

POTRZEBA kieszeniarek przy surdu- 
tach. 754 N. Wood ul., róg McReynoldi 
ulicy. 

POTRZEBA kobiet do przebierania 
i darcia szmat. 286 W. Lake str. lub 
32 Willow ul. 

POTRZEBA prasownika i maszynia- 
rek przy białych kamizelkach. 789 N. 
Artesian ave. 2Sm 

POTRZEBA kobiet do przebierania 
szmat. 29—39 E. Divislon ul., róg 
Cherry ava. 

POTRZEBA doświadczonej dziewczy- 
ny do szycia sukien. 140 Front ulica. 

23m 

POTRZEBA kobiet do przebierania 
szmat. Takip mężczyzny. 67 W. Brie 
str, >,7,r ■ ,skg -•- U »V' 

•- -i 

; POTRZEBA dziewcząt do szycia su- 

j |l«. 288 W. Nor* ^ ; 
23m. 

PRACA, 

POTRZEBA panien i mężatek, 
$15 cała nauka kroju i krawieczyzny, 
uczymy we dnli l wieczorem. 

25. FBIST, 964ff.i8UUL 
i> ■ irfi mrnmmmm 

pOTRZEBA 100 dzifwczłt do mycls st»Uk, SOO 
do domowej roboty — ur&zem kucharek i 

dziewcząt do hoteli. 
643 MILWAUKEE ATE. 

PANI SCHMIDT AGENCYA PRACY. 

POTRZEBA służącej do domowej ro- 

boty. Zgłosić się do Adm. 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 

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

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

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 White 772. 20m 

POTRZEBA dobrego prasownika na 

czysto przy surdutach. Także dobrej 
pierwszej ręcznej dziewczyny do szta- 
flrowania podszewki w rękawach!* 938 
N. Paulina ul. 20ra 

POTRZEBA chłopca do posługi w 

biurze. Teofil Stan. C94 Milwaukee 
ave. 20m 

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

PANIEN 1 mąfcatek <3n wyu- 
uczenia t>lą kroju i szyci*. U- 
dzlelam lekcyi w dzień. Ul® 
pracujących wieczorem. Potrzeba 

CRALIK, 658 N. Ashland Are. 

POTRZEBA kobiet do darcia szmat. 
1458 Milwaukee ave. 20m 

Kupno i Sprzedaż. 
■ > m 

EKS KURSYA 
i 

odbędzie się we Wtorek, dnia 23go 
Maja, do polskiej kolonii blisko 
Thorp i Poznań, w sianie Wiscon- 
sie. gdzie mamy najlepsze grunta 
farmerskie na północno-zachodzie. 

Dobra Rola 
I) bra Okolf.ca 
Dobre Komunikacje 
Nizkie Ceny) 
Łatwe Warifcnki. 

Po bliższe infurm.icye zgłoście się do 

SCHLYTERN & PRZYBYSZ, 
814 Milnaukoo Are. 

NA SPRZEDAŻ — Tanio. Dwa piętro- 
wy murowany dom. Pieasant Place, 
biizlco Oakley ave., Jeżeli sprzedam 
prędko za $2000. Irfin & Irvin, 1581 

Milwaukee ave. 

EOBRA grosernia na sprzedaż, w do- 
brej okolicy, "cash_ trade". Sprzedam 
tanio. Dobra 'sposobność dla inteli- 
gentnych ludzi. Adres w Adm. Dzien- 
nika Chicagoskiego. 22m 

NA SPRZEDAŻ przez właściciela 
trzy piętrowy dom i basement; ka- 
mienny front, G pokojowe mieszkania, 
za $G700, rentu $58 miesięcznie. 508 
North Lincoln ulica. 

NA SPRZEDAŻ lub do wynajęcia re- 

stauracya pn. 155 E. Division ul. 
Zgłosić się pn. 159 E. Division ul. 

NA SPRZEDAŻ koń, 1100 funtów, mo- 

cna bryczka. Tanio. 219 W. Division 
ul. 

W ■ WI —i —P——y——ww 

NA SPRZEDAŻ dom, 3 renta, można 
dorobić czwarty rent. Sprzedam tanio 
z powodu odjazdu na farmy, 1017 Troy 
ul.., pomiędzy 23 i 24 ulicą.. J. Radva- 

nowsky. 2 Cm 

NA~SPRZEDAŻ Uprigbt fortepian. Ta- 
nio.Używany 4 miesiące.Adam Scbaoff 

wyrobu, dobry. G25 W. Chicago ave., 3 
dzwonek, górne piętro. 

NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy murowany 
budynek za $1700, wartości $2500. 157 
Rhine ul. 

NA SPRZEDAŻ tanio dobry salon z 

powodu choroby. 1771 Humboldt st. 
1 róg Lee ave., Dojazd Elston avenue 
tramwajem. W. Wojciechowski. 

D0 SPRZEDANIA. 
SIcReynolds ul., dw iętrowy OpTA 

dom, dwa pomieszkania 
PauMna ul., dwa domy, 2 loty, 550 
Iluron ul., 2 domy, 5 rentów, KHA 

przynosi $29 Vu^iJ\AJ 
Clybourn PI., ładny dom, kąpiel $1,750 
nermitage Ave., dom murowany 5QQ 
Leavitt ul., dom murowany, ®Q nfifi 

8 renty 'POjUlAJ 

*"?&?"■ §5,500 
Erie ul., 8 piątrowy dom drewn., <$£) KAA 

§2S rentu 

Superior ul.. 2 piqtr. dom mur., QQQ 
Augusta ul. 2 plątr. dom drew., 20Q 
Asbland Ave., 3 plątr. dom mur.', jfcfr C(Y1 

0 rentów.. TcJjtAA/ 
Diviel^n ul., 3 piątr. dom mur., & r i7r/"k 

S(J2 rentu $0> <DU 
Wypożyczam pieniądze po 5 i 5J4 procent. 

Zabezpieczam od ognia najtaniej. 

TEOFIL STAN, •"JESJSffi ttiT' 
MUSI być sprzedany natychmiast, na 

Stanisławowie dwu piętrowy dom, dwa 
duże pomieszkania i wysoki basement 
za $2375. Teofil Stan, 694 Milwaukee 
nve.. blizko Noble. 

N A SPRZED Ai£dwu piętrz y "brłck" 
budynek z basementem. Właśeicieł- 
:Bprteda żk umiarkowany cenę. 378 N. 

.-Marshfiaid aya. 

Kupno i Sprzedaż. 
NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy murowa- 

ny dom, 4 flaiś i basement, niaka ce* 

na. Właściciel, 3^6 N. Marshfleld av, 

NA SPRZEDAŻ dobrze opłacający się 
narożny salon, w polskiej okolicy. 
Leafce na pięć (5) lat. Adres w Adm. 
Dziennika Chicagoskiego. xxx 

NA "SPRZEDAŻ""skład ~~cukierków 
"candy storę". Sprzedaję z powodu 
odjazdu do starego kraju. 289 Cornell 
ulica, /6<s Noble. -Om 

T* A nil\T we wszystkich 9ta- 1 

r A 1% Ifl V nac^ Ameryki po 
1 cenie od 4 do 12 
dolarów za akier. Tysiące far- 
merów polskich osiedliłem. 

ADAM MAJEWSKI, 567 Noble ul. 
NA SPRZEDAŻ biznesowe properta, 
bardzo tanio. Przyjdźcie i zobaczcie 
Je. Właściciel na miejscu. 334 North 
May ulica* blizko Front ulicy. 

FARMY! FARMY! 
Na Sprzedaż. 

Farmy w polskiej okolicy Michigan, 
blizko miaat polskich, blizko kościołów 
polskich i szkół. 
1Gi> Akrów, 8 mile od miasta, 2 mile od 

kościoła i szkoły. 40 akrów pod płu- 
giem, reszta dobry bór. Wszystkie bu- 

dynki z Inwentarzem. Do- (3J»"I Qf|f| 
bre płoty. Oena <pX}i/Uv/ 

80 Akrów, 4 mile od minet", 3 mile od 
kościoła i szkoły. 60 akrów nod płu- 
giem. Wszystkiw budynki, także ku- 
źnia i 7, inwentarzem. Do- TTkA 
bre płoty. Cena # l/v 

80 Akrów, 4 mile od miasta, 3 mile od 
kościeła i szkoły. 50 akrów pod płu- 
Wszystkie budynki 1 z iu- flgl Ti 10 
wentarzem. Cena śpAjMJl/ 
Mamy także farmy w 111., Wis., Ind., 

itd. Po bliższe.informacye zgłosicie się 
lub piszcie do:* 

A. A. JANKOWSKI & GO. 
Pokój 507 Oxford Hldg. 
84—6 Ln Snlle Street. 

Wieczorem lub w Niedziele po południu 
pod nr. 2560 Milwaukee Ave. Avondalp. 

NA SPRZEDAŻ 2 loty i dom. Bardzo 

tanio. 723 W. 21st place. T. Ciosy, 
1140 Hamlin ave. 

NA SPRZEDAŻ dom na 3 familie po 
trzy izby wzdłuż na Blackhawk ulicy, 
blizko Ashland, rentu na miesiąc $26. 
Cena $2,500. Zgłosić się 283 W. Divi- 
sion str., 3cie piętro. Przygocki. 

BOM i lota na sprzedaż. Tanio. 245 

Armitage ave. 20m 

NA SPRZEDAŻ bardzo tanio 120 a- 

krów farma, 80 akrów czystego dobre- 
go gatunku, 40 lasu, wszelkie farmer- 

skie porządki, lub zamienię za proper- 

ta w Chicago. Zgłosić się J. F. Pleet, 
119 Hamburg ul. 

NA SPRZEDAŻ lota 1 2 piętrowy mu- 

rowany dom i basement, 4 renta, rentu 
$28. Cena $2800. Dom murowany, ugó- 
ry drewniany, 2 renta, $15 rentu, cena 

$1700. na Maryanowie, 2 bloki od ko- 

ścioła. Dom murowany i basement, 
2 renta, $17 rentu, cena $2200.Brigham 
1 Ashland ave. Dom murowany, 4 pię- 
trowy, 8 rentów, w tyle, drewniany, 11 
rentów; $90 miesięcznie. Cena $7000. 
Blok od kościoła św. Trójcy. Zgłosić 
się: 724 Milwaukee ave. J. Olszewski. 

SALON na sprzedaż w dobrem miej- 
scu przy fabrykach^ powodu wyjazdu. 
Adres w Adm. Dziennika. 2Gm 

Na Sprzedaż. 
za SIO,000 

AYERS COURT, lota 24x100 QQQ 
2 piętrowy dom drewniany, $158 5QQ 
2 piętrowy dom murowany 1 dre- QO Oflfl 
wnlmy, $850 rentu 

MAY UL., przy Front ul., 8 piętrowy <£>£> OTin 
murów, dom 1 drewnlan., $t55U rentu VOjUvU 

AUGUSTA UL., 2 plątrowy dom, stajnia na 4 ko- 
nie, $433 rentu, (stare miejsce na 

mleko albo węgle,) za 

HURON UL. 3 trzypiątrowe drewnlan# domy, 

K: $4,000-^3,200 i $3,300 
.«;j,<fol,,u'™!'.mu'0:..$9.ooo-$5,ooo 
IRFIELD 
rowy dom 

$552 rentu 

4 
wane domy, 

FAIRFIELD AVE.. przy Chicago Ave., 2tf plą- 
trowy dom drewniany, A{)() 
*552 rentu 

EL8TON AVE. 2 dwupiętrowe ©O f)f|A 
domy, 8 renta 

CORNELL UL., przy Elston Are., 2 plątrowy 
dom murowany 1 drewniany ^2 0QQ 

CORNELL UL., przy Milwaukee Ave 4 piętro- 
we murowane domy za pół darmo. 

SUPERIOR UL. 4 piątrowy murowa- ^0 000 
DO RENTO WANI A 8 pokoje rogowe na ofls dis 

Dentysty, dobrego Adwokata etc. 

JOS. C. MARSON, 
584 Milwaukee Ave. 

NA SPRZEDAŻ w Hanson Parku loty 
frontujące naArraitage ave., $150 każ- 

da, loty frontujące na 57 ł 58 ulicę, 
ścieki i woda zaprowadzone i popłaco- 
ne. $250 każda. A. Madsen, 1242 Mil- 
waukee ave. 

$10 GOTÓWKI, $5 miesięcznie kupi 
piękną, lotę i dom i dwie loty w mie- 
ście, za tylko $1400. Zgłoście się a o- 

trzymacie plan. Otwarte w niedzielę. 
Henry Becker, Milwaukee ave., róg 
Belmont : { | j 4 ( ił 
NA SPRZEDAŻ blacharski szap. mu- 

szę sprzedać z powodu choroby. Zgło- 
sić się pod nr. 22 Tell place, blizko Mil- 

waukee ave. 23m 

NA SPRZEDAŻ grosernia i skład rze- 

źnlczy, dobre miejsce, polska i litew- 
ska okolica. A. Zybowicz, 4404 South 
Wood ulica. 

DO SPRZEDANIA na Jadwigowie, 
blizko kościoła dom murowany. S 
piętrowy, $27.00 rentu, za $2,200. po- 
trzeba $1,400. Marcel Stan, 785 Mil- 
waukee avenue. Uważajcie na numer. 

NA SPRZEDAŻ tanio dwu piętrowy 
drewniany dom i wielka stajnia, za 

[$$2650. 50 stopowy front, przyąosi $29 
miesięcznie. Właściciel chce opuścić 
miasto. Hanson & Decker, 891 West 
Divlsion ulica. 

> imi.rrr.r-ii . rl,.nnW 
CłłG? kupić w dobrem-mi&j&cuskład 
rzeźniczy. Marcel Stan, 785" Milwauke©' 

KUPNO I SPRZED'<£2. 
■v ■ ł * •» J 3 '/ »■ > t ■> i' i Z, 

$300 
Wpłaty potrzeba ażeby kupić sobie 2 piętrowy dom 
oa 2 pomieszkania I rentem spłacić resztą długu. 
Domy ta są da wykończenia przy Hamlln Ave. pomiędzy Dlversey Avo. 
i Schubert ulicy blliko Domu Starców 1 Sierot w Avond«le. 

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

Bliższych Informacyl udzielają 

HEAFIEŁD & KIMBELL, 
właściciele. 

1219 Ohambor nf Commerce Building. 
lub EDM. SZAJKOWSKI, Agent, 2566 Milwaukee Av. 

Ofla otwarty także w Niedzielę po południu. 

SŻYFKARTY. 
Najlepsze 

Okręta. 1 

Najniższe 
: Ceny. 

Jeżeli chcecie wysłać szyf kartę lub pieniądze do kraju dla 

waszych krewnych lub znajomych, to przyjdźcie do naszego o« 

fisu, gdzie znajdziecie akuratną, uczciwą i skorą usługę. 

Schlytern i Paybysz,8"^1*™^ 
Gdzie najłatwiej znaleźli prace? 
Zwacam uwagę rodaków, że farmy w oko- 
icy Thorp, Wiscunsin, są jedyną miejsco- 
wością w Ameryce, gdzie farmerzy do- 
chodzą do dobrobytu l dorabiają się 
majątku. 

Dwa są tego powody: Pierwszy, że 
7iemia tamtejsza jest wyborna i pl >ny 
daje obflte. A drugi powód, że farmer 

może tam każdego czasu dostać pracę 
przy tartakach, przy drzewie i przy 
nowej kolei, którą ob?cnie budują 
przez środek naszych gruntów, gdzie 
etacya kolei bidzie otwarta 1 nowe 

miasto załóż >ue. 

Lepszej okolicy do osiedlenia się nie znaj- 
dziecie w całej Ameryce. Nasze grunta 
położone są o 6ZPŚĆ mil od miasta Thorp. 

Piszcie do trinie po książki i informa- 
cye lub odwiedźcie mnie w ofble. 

MARYAN DURSKI, 
2S.i AUMITAGli A?E. 

NA SPRZEDAŻ dobrze opłacająca się 
grosernia na Maryanowie z powodu 
wyjazdu z miasta. Zgłosić się do W. 

Dużewskiego, 458 Noble ul. 20ra 

NA SPRZEDAŻ fortepian wartości 
$200, za $75.00. Sprzedaję z powodu 
śmierci córki. 1028 N. Hoyne ave. 3cle 
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 1 lota, 
tanio z powodu choroby. 653 North 
Paulina ulica, róg Dean ul. 24m 

NA SPRZEDAŻ salon. 1G0 W. Huron. 
str. 25m 

NA SPRZEDAŻ tanio rosowa gro- 
sernia i salon w polskiej okolicy. 
Mam dwa miejsca. Sprzedam jedno 
Wiadomośó pn. 584 Milwaukee ave. 

20m 

NAJWIĘKSZA oferta na świecie. 
Kompletnie zaopatrzona grosernia 1 

urządzenie za $150. Nieomieszkajcle 
skorzystać. Przyjdźcie natychmiast. 
Muszę sprzedać. 376 Southport ave. 

Otwarte w niedzielę. 20nj 

NA SPRZEDAŻ łóżko składane, ka- 

narki i młody pies. 179 Cleayer ul., 
lsze piętro, front. 20m 

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

ave. 20m 

NA SPRZEDAŻ skład rzeźniczy, po- 
nieważ żona i dzieci Jadą do Europy 
(Koźmin). Lease na dwa lata. Rent 
tani. 2540 Milwaukee ave., Avondale. 
Fran. Kosobucki. 20m 

NA SPRZEDAŻ skład rzeźniczy. w 

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

NA SPRZEDAŻ grosernla 1 skład rze- 

źniczy, dobry dla Polaka a Galicji. 
Sprzedam tanio z powodu wyjazdu na 

farmy. Adres w Adm. Dziennika. 20m 

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

$3400 na wypłaty. Teofil Stan, 694 
Milwaukee ave., bllzko Noble. 20m 

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

Na Sprzedaż wejtSct- 
lotów w ciftgie roanąeem przedmieściu Hanson 

Park, Folla^wraa t fwarancyą wykazują o«y. 

my tytuł doatarccam damo. Loty g fronton pa 

«160 
WthOourt, ściekł 1 woda zaprowa- $250 
Wth^Ave., ścieki i woda zaprowa $250 
66tb Court, woda zapn* *200 
Te loty snajdnjąałft nomłędzy Grand 1 ArmItace 
Ar*. Nie czekaicle jeżeli chcecie kor/yatać k te) 
taniej tferty. N« żądanie wyayŁumy plan. 

ERNST STOCK, 374 E. Diyistai OL 

PARĄ ogrzewany dom 1 lota na sprza> 

(^aiKattlo.-dBfrN. Learttt etr. 2Om 

ŃA SPRZEDAŻ 2 yozf ir2 
uio. 

Baczność Rodacy! 
JA WAM radzę chodzić do swoich u nie 
obcych. Idźcie I przekonajcie się, że 
u J. PIOTROWSKIEGO możecie do Md 
taniej Karty Okrętowe I wysyłki pienię- 
dzy niż gdziekolwiek indziej. Cu tydzień 
odchodzą bardzo dobre okręty do Bre- 
men, Hnmburgn i Rotterdamu. Także 

sprzedaje piękne fauny w Stanach >Yh- 
consin 1 Michigan. Każdemu radzę kto 
ma dużą familię l kto chce być swoim 

własnym panem, a uniknąć smrodów 
stokjardowskich I nie mleć biedy w Chi- 
cago, to niech kupi sobie fnroię, a będzie 
on i jego familia zdrowszą I jzczęśliws^ą 
aniżeli w mieście, 

Proszę Iść do jego biura, a jestem pa- 
wny, że nie będziecie naraekali. 

Biuro jest otwarte od 8 -ano do 9 go- 
dziny wieczorem. Numer biura 414 MIN 
wnnkee Ave. albo domowe biuro 3121 3, 
Morgan al. w Aptece bllzko 81 ul. 

Z uszanowaniem WaM Bodlk 
JAKÓB ŁOBAR/EWSKI. 

NA SPRZEDAŻ bardzo tanio mujpwa- 

ny cottago 2 fkUsr 
kiem nowa. 1337 Sacramento we.27m 

T 

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

Potrzeba tylko $300 zadatku resztę mo> 
żna opłacać miesięoanle rentem. 

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

Bliższych informacyl udzieli 

Edmund Szajkowski, 
2560 Milwaukee Arenue. 

O fis otwarty codzienaie 1 w Niedzielę po 
południu. 

Ni SPRZEDAŻ. 
Łota 1 murowany dom na 8 <210(10 
renta na Maryanowle, za <!V±UUl/ 
Lota i dom na Jedną familię na Jadwigo, 

wie, potrzeba tylko $200 wpłaty a reszta 
rentem. 

Lota 1 murowany dom na .4 renta wraz 
z mleczarnią na Maryano> .$3000 

Lota 1 dom (cottage), 6 pokoi, $1 £*AA 
na Maryanowle, za »»,.V 

80, 40 1 120 Akrowe farmy a budynkami 
sprzedaję na 5 lat wypłaty, takiamo wy* 
mlenlam property na farmy. 

Szyfkarty z Europy do Chicago $46. • 

ADAM HAJETSH, H7 Koble St. 

CHCĘ WYPRZEDAĆ 
Jak najprędzej lotę na pdłnocno-zacbod< 

nim rogu Hamlln Ave. i CbTTpjpi 
Georgo ul., 84x122.,.,,,.. -ł UU 

Hamlln Ave., front na zachodniej stronie 
ulicy, blisko Diveraey, 2 
loty, 25x128, każda vP*±U^ 

Ua?,! EINSrSTOCK, 374 E. Wrision al. 

TAKI DOM DAJEMY DAfiMO. 
50,000 akrów wybornych gruntów farmer 
ekich i leśnych, w powiecie Getta, stanie 
Wisconatn. Dobra rolą; wody pod dosta- 

tkiem; położona od 8 do 6 mil od miastu. 
Nizkie ceny 1 łatwe warunki. Zgłoście 
się lub piszcie do 

GEO. KNOBUUCfl FARM LAND CO, 
115 Dearbera d, 

KM Milwaukee Ał-SSaSJuSJo.""" 
NA SPRZEDAŻ grosernla. Stare wy- 
robione miejsce, z powodu choroby 
musi być sprzedana. 585. Dlckson iii. 

KTfl fiłłfiF 555E IV I U UnilC grant lub tał. 
• 1 h 0 potyozyd 
pieniędzy na bu- 

dowy lub takupno; albo kiama pieniądze 
do wypotyorenla na pierwszy morgeoz, 
ten al ech ślij zgłosi do polskiego kaniom 

c. w. mmi & co., 
m lUnskte teiH«SSfWWw<*; 


