
Z ZIEM POLSKICH. 
Biała. — W Białej niema oso- 

bnego kościoła polskiego i nie- 

mieckiego. Ale skoro jest jeden 
kościół na dwie narodowości, to 

muszą być nabożeństwa polskie 
i niemieckie. Jest tak co prawda, 
ale podział nabożeństw przepro- 
wadzony jest z krzywdą narodo- 

wości polskiej. Upośledzeni i 

skrzywdzeni jesteśmy nawet w 

kościele. N. p. teraz nabożeństwa 
4 majowe odprawiają się wyłącz- 
nie w języku niemieckim. W ca- 

łym kościele rozbrzmiewają się 
bez ustanku. "Heilige Maria", a 

.pobożnemu parafianinowi pol- 
skiemu dziwnie gorzko jest słu- 

chać modłów wznoszonych w 

tym języku do "Królowej Koro- 

ny Polskiej." W sprawie tej tj. 
równouprawnienia obu narodo- 

wości w kościele robiono już ze 

strony polskiej starania u władz 

duchownych. Te jednak nie 

przychyliły się do żądań polskich 
parafian i częstokroć słuszne do- 

magania sio ignorowały, a w 

spornych między oboma narodo- 

wościami kwestyach przychyla- 
ły się bezwzględnie do żądań li- 

czebnie słabszej, zato "plecami" 
silniejszej ludności niemieckiej. 
Na razie polscy parafianie- przyj- 
mują stan rzeczy taki, jaki jest 
i kroków żadnych nie czynią do 

wywalczenia sobie równych praw 
w kościele. 

Przykro i boleśnie odczuwa 

każdy to upośledzenie swej na- 

rodowośai, ale na uczuciu tem 

poprzestać nie można. Trzebaby 
znowu podjąć akcyę i kołatać 

dalej wytrwale, nie zrażając się 
niepowodzeniem, bo do wytrwa- 
łych właśnie odnoszą się słowa o- 

bietnicy Pańskiej: "Proście, a 

będzie wam dano!" 

Poznań. — Ciekawy proces to- 

czył się niedawno w tutejszym 
sądzie. Oskarżonym był robotnik 
Stanisław Kaczmarek o sprzenie- 
wierzenie, oszustwo i sfałszowa- 
nie dokumentu. W lutym br. 

włościanin M. ze Swarzędza 
przywiózł do Poznania ziemnia- 

ki z zamiarem sprzedania ich na 

targu. Tymczasem zatrzymał go 
na Chwa3iszewie Kaczmarek i 

podjął się ęprzedaiy ziemniaków. 
Na życzenie K. stanął włościa- 
nin M., z wozem na .ulicy W o- 

dnej K. przyrzekł 
M., że za każdy miech ziem- 

niaków, które odniesie, pienią- 
dze zaraz odda. Ale już po.. od- 

niesieniu miecha, M. nie mógł się 
doczekać Kaczmarka. Czekał kil- 

ka godzin napróżno. 
Tymczasem minęło południe 

i targ był już skończony. Wło- 

ścianin ogromnie oburzony — 

nie chciał szukać Kaczmarka, o- 

bawiając się, aby mu w tym cza- 

cie nie -skradziono woza z koń- 
mi — ruszył wreszcie z miejsca 
i zajCclnCl przed szynk, gdzie 
chciał się pocieszyć. Ku wielkie- 
mu zdziwieniu spotkał tamże 

Kaczmarka, który za sprzedany 
miech ziemniaków smacznie -fo- 

bie zapijał. Nie namyślając się 
włościanin, chwycił Kaczmarka 

w swe filne dłonie, poturbował 
go. a wreszcie kazał przywołać 
pnlicyanta, który Kaczmarka za- 

prowadził na policyę. Tu wtrąco- 
ny zo tał do eeii, w której leżał 

iuz zupełnie pijany niejaki Jan- 
kowiak któremu przed wtrące- 
nie m g<> do celi odebrano zega- 
rek. portmonetkę t laskę. 

Po kilku godzinach otworzy- i 
br się drzwi sali, a urzędnik 
krzyknął: "Jankowiak. chodź ze 

mną.** Jankowiak jednak wciąż 
jeazcze był bezprzytomnym. Sko- 

rzystał z tej sposobności Kacz- 

marek i wyszedł z celi za — Jan- 
kowiaka. Urzędnik, nie domy- 
ślając się podstępu, zaiprowadził 
rzekomego J^nkowi^ka do biu- 

ra, gdzie tenże odebrał zegarek, 
portmonetkę i la;skę. Podpisaw- 
szy protokół nazwiskiem "Jan- 
kowiak," opuścił gmach dyrek- 
cyi policyi w jak najweselszem 
usposobieniu. Niedługo jednak 
cieszył się wolnością, gdyż o- 

«zustwo wyszło na jaw a Kacz- 

marka przyaresztowano i odda- 
no prokuratorowi. Przed sądem 
wywodził, że jest najniewinniej-; 
•zy. Twierdził, że gdy zaniósł | 

chciał wziąć drugi, włościanina 
przed domem nie było, nie mógł 
mu wfęc oddać pieniędzy. Rów- 
nież nie jego wina, że mu odda- 
no zegarek, portmonetkę i la- 

skę, gdyż on się tego nie dopo- 
minał, lecz otrzymał dobrowol- 
nie. Podpisał zaś nazwisko Jan- 
'kowiaka, bo mu kajano. Urzęd- 
nik rzekł dosłownie: "Tu (wska- 

zując na protokół) podpiszcie 
Jankowiak." Sąd jednak był in- 

nego zdania i skazał sprytnego 
Kaczmarka na pół roku więzie- 
nia. 

Poznań. — Oto w streszczeniu 
statut "Straży", nowego tutejsze- 
go towarzystwa: 

1) Siedzibą Towarzystwa 
"Straż" jest Poznań. 

2) Celem Towarzystwa jest 0- 

chrona spraw ekonomicznych, 
społecznych i obywatelskich 
przez a) zbieranie i zużytkowanie 
materyału do poznania odpowie- 
dnich stosunków w kraju, b) wza- 

jemną pomoc materyalną i du- 

chową, c) obronę praw obywatel- 
skich. 

3) Na czele "Straży" stoi głó- 
wny zarząd, składający się z 21 

członków. 12 członków głównego 
zarządu winno mieszkać w Po- 
znaniu. Członków głównego za- 

rządu wybiera się na lat trzy. Z 

głównego zarządu występuje na 

rocznem w a 1 n e m zebra- 

niu, które odbyć się winno naj- 
później do końca kwietnia, pięciu 
członków. W pierwszych dwóch 
latach rozstrzyga los. Powtórny* 
wybór dozwolony. Uchwały głó- 
wnego zarządu zapadają więk- 
szością głosów. Do uchwał głó- 
wnego zarządu potrzebna jest o- 

becność pięciu członków. 
4) "Straż" N iitrzymuje swoje 

stałe biuro, w którem udziela in- 

formacyi, oraz składa materyał 
potrzebny do osiągnięcia celu, 
wyrażonego w parag. 2. Biurem 

kieruje wydział z trzech człon- 

ków, wybrany z łona głównego 
zarządu. 

5) Główny zarząd wybiera 
specyalne komisye z prawem ko- 

optac.yi. 
6) Członków przyjmuje głó- 

wny zarząd i wykreśla bez poda- 
wania powodów. 

7) Składka roczna wynosi naj- 
mniej jedną markę. 

8) W razie rozwiązania Towa- 

rzystwa "Straż majątek jego 
przechodzi według uznania głó- 
wnego zarządu na Towarzystwo 
o celach pokrewnych. 

Do zarządu wybrani zostali 

•pp.: Brodnicki, Cegielski, Dziem- 

bowski, Gantkowski, Grochow- 

ski, Kaniasty, Józef Kościelski 
(przewodniczący)', Mieczkowski, 
Mizerski, Fel. Niegolewski,Pfitz- 
ner, Rydlewski, Zdzisław Czarto- 

ryski, Kubacki z Pleszewa, Skar- 

żyński. 
Wybrani 15 członkowie zarzą- 

du mają prawo dobrać sobie resz- 

tę członków (6); nie było bowiem 
możliwe powołać do zarządu 
przedstawicieli Prus, Szlązka 1 

wychodźtwa ze względu na 

szczupłą liczbę obecnych na ze- 

braniu obywateli z tych okolic. 
Warszawa. — W dniu 8 maja, 

to jest w dniu patrona w kościele 

na Woli,*o mało nie przyszło do 

rozJewu krwi. W tym dniu bo- 

wiem właśnie chciano urządzić 
demonstrację, zmierzającą do o- 

debrania obrazu Matki Boskiej, 
znajdującego >ię w przerobionej 
z kościoła cerkwi. Obraz ten, 

przed którym w czasie elekcyi 
królów na Woli prymas odpra- 
wiał nabożeństwo, jest jedną z 

wielu skradzionych przez Moska- 
li pamiątek narodowych. Demon- 

stracya ta się nie udała. Policya, 
dowiedziawszy się o zamiarze o- 

debrania obrazu, obsadziła silnie 

wojskiem cerkiew. 
— W niektórych tutejszych 

tkohch robotniczych zaczyna się 
wreszcie budzić coś w rodzaju 
opozycyi przeciwko teroryzmowi, 
wywieranemu przez organizato- 
rów bezrobocia. W tych dniach 

w jednej z fabryk tutejszych n> 

botnicy powitali delegatów ko- 

mitetu rewolucyjnego słowami: 

"My umieramy z głodu, a pano- 
wie ubrani w modne tużurki i 

złote zeigarki, nakazujecie nam 

świętować/' 
Wsżelkie prawdopodobieństwo 

zdaje S*ę przemawiać za tem, że 

opór ten wzmagać się będzie w 

miarę zwiększenia się zastoju go- 
spodarczego, spowodowanego w 

znacznej części bezustannem nie- 

pokojeniem i przerywaniem pro-r 
dukcyi miejscowej. 

—o 
— W Moskwie zastrajkowało nie- 

dawno 300 dyaków a w Mińsku 80 no- 

wlcyuszów zakonnych. Zakonnikom 
chodziło jedynie o poprawę wiktu, żą- 
dali więc, aby eodzleń dawano im 

porcyę pszennego chleba, gorącą ko- 

lacyę, a w niedzielę po butelce piwa. 
Widocznie strajkujący powlcyusze za- 

konni nie na to wstąpili do klaszto- 
ru aby się umartwiać. 

Krewnym i znajomym dono- 

szę tę smutn.*) wiadomość iż 
najukochańsza żona moja 

Stanisława Mikucka, 
pożegnała się z tym światem 

opatrzona św. Sakramentami, 
w Środę, dnia 24cjo Maja, o go- 
dzinie 11 tej wieczorem, prze- 
żywszy 32 lata. 

Pogrzeb odbędzie się w So- 
botę, dnia 27go Maja, o godzi- 
nie -j9tpj rano, z domu żałoby 
pn. y4 Wade ul, do kościoła 
św. Stanisława K., a stamtąd 
na cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszam wszystkich krew- 

nych i znajomych, w smutku 
pogrążony: 
Franciszek Mikuckt, mnż; 

Bronisława, Apolonia, Ja- 
dwiga, Ksawery i Stanisław, 
dzieci; Stanisław i Maryan- 
na Turkowscy, rodzice; Fran- 
ciszka Mikucka, teściowa; Wa- 
lenty i Franciszek, bracia; 
Elżbieta, bratowa; Ludwik 
Mikucki, szwagier; Teresa 
Mikucka, szwagierka. 26 

RUCH W TOWARZYSTWACH. 
ZE STANISŁAWOWA. 

— Tow. Kadetów św. Stanisława 
Kostki ma swoje miesięcznej posie- 
dzenie dzisiaj wieczorem o godz. 8ej, 
w hali nr. Iszy. Obecność wszystkich 
jest pożądana. Ważne sprawy co do 

wymarszu.. Ktohy chciał się do nas 

zapisać, to niech przybędzie na to po- 

siedzcpie. — Ant. Bukowski, prez.; 
St. J. Tworek, sekr.; CIO Holt ave. 

Z MARYANOWA. 
— Kółko Dramatyczne ma nadzwy- 

czajne posiedzenie dziś wieczorem o 

godzinie 8mej w bardzo ważnych 
sprawach. Obecność wseystkich człon- 
ków jest koniecznie potrzebna. — S. 

Kuca, prezes; M. F. Jaźwiecki, sekr. 

prot., GC2 Noble str. 

Z KANTOWA. 
—Chór świętej Agnieszki przystą- 

pi do spowiedzi św. Wielkanocnej w 

piątek i sobotę a w niedzielę rano o 

godz. Ctej do wspólnej Komunii św. 
Za niewypełnienie obowiązku każdy 
członek i każda członkini podpada ka- 

rze podług konstytucyi. — B. S. Ry- 
bowiak, prez.; Ign. Górzyński, sekr., 
302 N. Cejntre ave. 

o 

DZIENNIK CHICAGOSKJ 
Jest Jedynym dziennikiem polskim w 

Ameryce który podaje codziennie swo- 

ja cyrkulacyę. 

Drobne ogłoszenia 
DOŚWIADCZONY kowal poszukuje 
zajęcia. Mówi po polsku 1 niemiecku. 
B. Plwarun, 172 De Koven st. Chi- 
cago. 27 m 

POTRZEBA mężczyzn na atancyę. 425 
Milwaukee ave. 2G m 

POTRZtBA DZIEWCZĄT DO OWI- 
JANIA JEDWABIU. PRZYJMUJEMY 
DZIEWCZĘTA W NAUKĘ- OSCAR 
HEINEMANN, 63 MARKET ST. 31m 

POTRZEBA doświadczonych i bez do- 
świadczenia dziewcząt do szycia na 

maszynach. Elsendrath Glove Co. El- 
ston i Armitage aves. 2Gm 

POTRZEBA maszyniarek przy wyro- 
bach ze skóry. Stała praca i dobra za- 

płata. Chicago Sporting Goods Mfg. 
Co. 120 South Jefferson ul. 27 m 

POTRZEBA mężczyzn do roboty w 

borach w Michigan i Wisconsin, także 
do hotelów i restauracyi. G. A. Paul, 
165 E. Van Buren str. 26 m 

POTRZEBA dziewczyny do zwyczaj- 
nej domowej roboty. Mała familia. D. 
Halperin. C69 N. Irving ave. 31m 

POTRZEBA dziewczyny lub kobiety 
do domowej roboty. 312 W. Divisiin 
do domowej roboty. 312 W. Divislon 
str. B. Horenstin. 27 m 
t. ■...—■ ■<. .ii.iM i-iii .u i 
POTRZEBA doświadczonych panien 
do sprzedawania płaszczy "cloaks". 
Stała praca i dobrą zapłata. Pisać pod 
numer 1756 Dziennik Chicagoski. 27m 

POTRZEBA dobrych 'kobiet do fini- 
szowania spodni. 133 W. Division ul. 

27 m 

POTRZEBA dziewcząt do wszystkloh 
ręcznych robót przy surdutach. 951 
N. Wood ul. 3 m 

POTRZEBA chłopaków do roboty w 

fabrykach na północnej 1 zachodniej 
stronie. $6.00 do $9 00. Clynlc Agency. 
195 L*ą Salle str. 26m 

TJOTRZEBA 100 dziewcząt do mycia itąi*k, 200 
do domowej roboty — zarazem kucharek I 

dziewcząt do boteli. 
64K MILWAUKEE AYE. 

PANI SCHMIDT AGENCYA PRACY. 

POTRZEBA służącej do domowęj ro- 
boty. Zgłosić się do Adm. Dziennika. 

xxx 

PANIEN i mąiatek do wyu- 
uczenia biq kroju i ezycli. U- 
dzieląm lekcy i w dzień, dla 
pracujących wieczorctf}. Potrzeba 

CRAL1K, 658 N. Ashland ATe. 

POTRZEBA dobrych ręcznych dziew- 
cząt przy surdutach. 850 N. Ashland 
ave. 27 m 

POTRZEBA maszyniarek przy spo- 
dniach. 10 Parlc ul., blisko Wood ul. 
i Milwaukee ave., w tyle, pierwsza 
piętro. 29 m 

POTRZEBA 20 polskich dziewcząt do 
szorowania w hotelach. $18.00 miesię- 
cznie. Przejazd darmo. 643 Milwaukee 
ave. 29 m 

POTRZEBA 50 polskich dziewcząt do 
roboty we fabryce. Dobra zapłata. 043 
Milwaukee ave. 29 m 

POTRZEBA 50 maszyniarek przy 
damskich reprach. Banner Walst Co. 
161 So. Clinton str. xxx 

nATnirn i codziennie dziewcząt do Re« 
illl n/rlli s Huracyi hotelów i domowej * v roboty. Najstarsze pplakie 

biuro w mieście, 

909 Milwaukee Ay. blieko Aahland av. 

POTRZEBAmężcsyzn do rozbierania 
budynku. Dobra płaca. 425 Milwaukee 
ave. 27m 

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

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

POTRZEBA 2000 mężczyzn 1 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 żelazn?., 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 dziewcząt do bejstowania 
kantów przy surdutach; także kraw- 

ca; nowoprzybyły ma pierwszeństwo. 
510 North Paulina ulica. 26 m 

POTRZEBA dziewczyny do zwyczaj- 
nej domowaj roboty lub młodej dzie- 
wczyny do roboty lub młodej dzie- 
Dobra zaplata. 437 So. Winclięstor 

ąve., drugie piętro. 26 m 

POTRZEBA dziewczyny do zwyczaj- 
nej .cjQmoweJ *oboty. Dzieci niema. 
Mrs. Johnson. 41 E. 31st str. 26 m 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 612 Holt ave. 27 m 

POTRZEBA maszyniarek do spodni. 
Section roobta. 447 N. Ashland ave. 

26 m 

POTRZEBA dziewczyny lub kobiety 
do domowej roboty. Stała praca, do- 

bra zapłata. 257 W. Chicago ave., w 

saltg&te. 26 m 

POTRZEBADZIEWCZĄT DO ROBIE- 

NIA DZIUREK RĘCZNIE PRZY SUR- 
DUTACH. HART, SCHAFFNER AND 

IVIARX. 1449 MILWAUKEE AVE. 27m 

POTRZEBA krawca do starej i nowej 
roboty. 242 Grand ave. 27 m 

POTRZEBA dobrej krawczki. Zgło- 
sić się pn. 786 So. Ashland ave., w 

salonie. 27 m 

POTRZEBA pierwszej klasy krawca, 
także młodej dziewczyny do roboty 
przy kamizelkach. 1011 Milwaukee 
ave. 27 m 

POTRZEBA dziewczyny lub starej 
kobiety do domowej roboty. Feliks 
Mindykowski. 444 Nobla ul. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. Steingard, 807 Milwaukee ave. 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 787 
Noble ulica. Łagowski. 27 m 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 
014 N. Ashland ave., 2gie piętro. 

POTRZEBA dziewcząt pomiędzy 15 a 

10 lat. Union Wire Mattress Co. 

Blackhawk ul. I Cherry ave. 

POTRZEBA kobiet do przebierania no- 

wych szmat. 153 West Division ul. 

POTRZEBA dziewcząt do szycia dziu- 
rek ręcznie. G. Prebenson, 127 Had- 
don ave. 29 m 

POTRZEBA ręcznych dziewcząt przy 
surdutach. 517 N. Winchester ave 

blisko Division ul. 27 m 

POTRZEBA dobrej praczki. Zgłosić 
się: 594 W. North ave., w tylnym do- 
mu. 

POTRZEBA pierwszej klasy maszy- 
niarek i ręcznych dziewcząt przy ka- 
mizelkach. 594 W. North ave. 

POTRZEBA 4 doświadozonych "bu- 
shelmanów" w składzie ubrań The 
Bell Clothing Cp. 983—987 Milwaukee 
ave. 

POTRZEBA maszyniarek, kieszenia- 
rek, symsarek i pisarek przy spod- 
niach. Stała praca/dobra zapłata. 73 
Ęllen ulięa, blisko Milwauke ave. i 
Wood ulicy. 27 m 

POTRZEBA maszyniarek do wszyst- 
kich robót i kieszepiarek przy surdu- 
tach. 256 Armitage ave., pierwsze pię- 
tro. 27 m 

POTRZEBA dziewczyny do bawienia 
dzieci. 21 Emma str. 27 m 

POTRZEBA 15 doświadczonych ma- 

szyniarek do całych spodni; lic., 12c. 
i wyżej, także doświadczonych symsa- 
rejk i styciarek. Najlepszą zapłata. 
9tała praca przez cały rok. 610- N. 
Ashland ave. 

PRACA. 
"— SPgg Ml ■ 

POTRZEBA robotników do roboty 
na kolei w Illinois, Iowa, Wlsconsln: 
i Miohigan. Także do rozmaitej innej 
roboty. Polscy Agenci, 81 So. Canal 
ul. i 20 W. Madison ul. Asping & 
Sweet. xxx 

POTRZEBA FINISZEREK I RĘCZ- 
NYCH DZIEWCZĄT PRZY SPO- 
DNIACH. NOWY SZAP. 8TAŁA PRA- 
CA. HART SCHAFFNER AND MARX. 
1449 MILWAUKEE AVE. 27m 

POTRZEBA prasowników na czysto 
przy dobrycli szapowych surdutach. 
Dobra zapłata, stała praca. Tylko pier- 
wszej klasy prasownicy niech się 
zgłoszą.. Newman. 373 W. Ohio ul. 

27 m 

POTRZEBA doświadczonych maszy- 
nlarek przy damskich reprach i stroj- 
nych kaftanach "Dressing Saąues". 
Dobra zapłata i stała praca. Enter- 
prise Mfg. Co. 2b6 N. Superior Court, 
pomiędzy May i Centre ave., 1 blok 
na południe od cuicago ave. 29 m 

POTRZEBA 100 robotników do robo- 

ty w mieście. $1.75 do $2.00. Pokój 
12. 195 La SALLE ulica. 26 m 

POTRZEBA maszyniarek do małej I 
roboty, finiszerek, bejściarek do dziur 
około ramion i do finiszowania pod- j 
siewki w rękawach przy surdutach. 
Kuh, Nathan and Fisher. 8G2 N. Win- j 
chester ave. 

POTRZEBA KIESZENIAREK DO ! 
SPODNI. 5i/2c. OD PARY; TAKŻE j 
FINISZEREK, 10c. OD PARY. M. 
SMEJA, 1166 N. OAKLEY AVE., RÓG 
HAMBURG. 27 m | 

Kupno i Sprzedaż, i 
■ 

FARMY! FARMY! 
Na Sprzedaż. 

Farmy w polskiej okolicy Michigan, 
blizko miast polskich, blizko kościołów 
polskich i szkół. 

160 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- (J>"1 Qfir| 
bre płoty. Cena <pA)57l/U 

50 Akrów, 4 mile od miast;i, 8 mile od 
kościoła i szkoły. GO akrów pod płu- 
<riem. Wszystkie budynki, także ku- 

źnia i 7. inwentarzem. Do- 'TH/l 
bre płoty. Cena, I l/U 

80 Akrów, 4 mile od miasta, 3 mile od 
kośclsła i szkoły. 50 akrów pod płu- 
Wszystkie budynki i z li^- Tl 1(1 
wentarzem, Cena 

Mamy także farmy w 111., Wis., Ind., 
itd. Po bliższe infoi macye zgłosi'jh się 
lub piszcie do: 

A. A, JANKOWSKI & GO. 
Pokój 507 Oxford Uldg. 
84—C La Sallo Street. 

Wieczorem lub W Niedziele po południu 
pod nr. 253(5 Mllwnukeo Ave. Avondalt*. 

NA SPRZEDAŻ dom, 3 renta, można 
dorobić czwarty rent. Sprzedam tanio 
z powodu odjazdu na farmy, 1017 Troy 
ul., pomiędzy 23 1 24 ulicą,. J. Radva- 
nowsky. 2Cm 

NA SPRZEDAŻ dobry skład rzeiniczy 
w polskiej okolicy. Sprzedaję z powo- 
du wyjazdu na farmy. Adres w Adm. 
Dziennika Chic. 31 m 

NA SPRZEDAŻ farma 74 akry, z ca- 

łym Inwentarzem, ćwierć mili od mia- 
sta, pół mili od rzeki. Zgłosić się do 
James Skila, English Lake, Ind., lub 
do A. Dzierwa. 47 Bunker st. Chica- 
go. 27 m 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków z 

grosornią.. 133 W. Division ul. 2G ra 

NA SPRZEDAŻ salon z powodu cho- 

roby męża. 439 N. Marshfleld ave. 

27 ra 

NA SPRZEDAŻ koó 1 wóz expresowy. 
382 Armitage ave. 27 ra 

NA SPRZEDAŻ "brick" dom p. n. 137 
Mc Henry ulica, temu który najwięcej 
za niego ofiaruje. Musi być usunięty 
z loty. Oferty przyjęte będą. tylko do 
31go Maja, 1905 r. Fenske Bros., 139 

Mc Henry ul. 27 m 

NA SPR3EDAŻ dobra pralnia, robią- 
ca dobry Interes, przynoszący $250.00. 
Adres w Administracji Dziennika 
Chlcagosklego. 27 m 

DOBRA grosernia na sprzedaż. War. 
ta $G00. Sprzedam za $400. Sprzedaję 
z powodu odjazdu z Chicago. Adres 
w Adm. Dziennika Chicagoskiego. 

27 zn 

NA SPRZEDA szap krawiecki; 8 ma- 

szyn do szycia, jednę do robienia dziu- 

rek, jednę do tekowania i Jednę Jo ob- 
rzucania szewków; jeden motor ele- 
ktryczny Wagnera. Wszystko w do- 

brym stanie. 18 Ellen ul. P. Berglund. 
31 m 

SALON wartości $1200, musi być 
sprzedany za pół ceny z powodu, iż 
wyjeżdżamy na farmy. Jeżeli kto ma 

chęć do kupienia salonu, to lepszego 
miejsca niei ma w Chicago. Przyjdź- 
cie zobaczyć a przekonacie się. 285 
Armitage ave. 27 m 

Kupno i Sprzedaż. 
FARMY 

we wszystkich stanach Ameryk! po cen!« 

od 4 do 12 dolarów za aklor. 
Tysiące farmerów polskich osiedliłem. 

MARYAN DURSKI, 285 Armitage Ave. 

Na Sprzedaż w Ayondale. 
Hamlin Ave. obok domu Starców J Sie- 
rot 2 piętrowe domy o 2ch mieszkaniach 
ca łatwe miesięczne wypłdty. 

Potrzeba tylko f800 zadatku resftę mo- 

żna opłacać miesięcznie rentem. 

Loty są 20 i 27 etóp szerokie, przed k»- 
żd;\ lotą śliczne cieniste drzewa. 

Bliższych informacyi udzieli 

Edmund Szajkowski, 
2560 Milwaukee Avcnue. 

OQj otwarty codziennie l w Niedzielę pc 
południa. 

CHCĘ WYPRZEDAĆ 
Jak najprędzej lotę na północno-zachod- 

nim rogu łlamlin Ave, l 
George ul., 34x122 y OU 

Hamlin Ave., front na zachodniej stronie 
ulicy, bliskoDiversey, 2 CD/1 HO 
lot)*, 25x135, każda 'sP^lUU 

dogodne. ERNST STOCK, 374 E.Division al. 
NA SPRZEDAŻ dwa domy i lota. 830 
Cornell ul. 29 m 

NA SPRZEDAŻ tanio 5-pokojowy dom 
w najlepszym stanie blisko Milwaukee 
i Belmont ave. tramwajów. Cena 
$1350. Na miesięczne spłaty, tak samo 
jak rent. W. H. Giesecke and Bro 
2393 Milwaukee ave. 27 m 

NA SPRZEDAŻ dwie loty, 3-piętrowy 
dom drewniany i szap w tyle, na dru- 

giej dom "cottage" ze stajnią, w tyle. 
Rentu $39 na miesiąc. 224—226 Armi- 
tage ave. 27 m 

NA SPRZEDAŻ bardzo tanio murowa- 
ny cottage 2 flats, dolna częśó cał- 
kiem nowa. 1337 Sacramento ave.27m 

TAK! DOM DAJEMY DARMO. 
60,000 akrów wybornych gruntów fiirmer 
skich i leśnych, w powiecie Gates, etanie 
Wiaconsin. Dobra rola; wody pod dosta- 

tkiem; położona od 8 do C mil od mUfiU. 
Nizkie ceny i łatwe warunki. Zgłoście 
się lub piszcie do 

GEO. KNOBLAUCB FARM LAND CO, 
2W°'I15 Dearboro ul., K,k61 

Ki:609 Milwaukee Ay.gia^S""1 * 

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

Na Sprzedaż 
ICO lotów w ciągle rosnącem przedmieściu Hnnson 
Park, Polisą wraz * gwarancyą wykazują czy- 
sty tytui dostarczam darmo. Loty a frontem na 

$150 
67tb Court, ścieki 1 woda zaprowa- 

dzone 
67th Ave., ścieki 1 woda zdrowa $250 
Wth Court, woda z a pro- 

wadzooa 

Te loty znajdują sią pomiędzy Grand i Armltap* 
Av-. Kie c/eknlcie jeitli chcfcU komitat x tej 
taniej < forty. N« żądaniu wysyłamy plan. 

ERNST SIOCK, 374 E. Divisioa Ul. 

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

PAR4 ogrzewany dom 1 Iota na sprze- 
daż tanio. 952 N. Leavitt str. 1 c 

NA SPRZEDAŻ narożna grosernla z 

salonem, istniejąca 24 lata. Sprzedaję 
z powodu Innych Interesów. Wiado- 
mość: 584 Milwaukee avq. 29 m 

NA SPRZEDAŻ. Mam dwa salony. 
Sprzedam Jeden lub przyjmę wspólni- 
ka z małym kapitałem. 325 W. Chica- 
go ave. 29 m 

" — !■ !■" ■" 

NA SPRZEDAŻ dwie loty na Homer 
ulicy tanio. Fred. Schulc. 1189 W. 13th 
str. 27 m 

NA SPRZEDAŻ ładna para młodych 
koni. Sprzedaję z powodu Iż mam Ich 
5 a tylko 3 potrzebuję. Antoni Peszyń- 
skl, róg Cudahy i Lindeai aves., w 

Hawthorne, III. 27 m 

NA SPRZEDAŻ "Palnt Storę", gdyż 
wyjeżdżam ną farmy z dziećmi. Zgło- 
sić się: 804 Ń. Paulina ul. 29 m 

NA SPRZEDAZ rzeczy domowe. 690 
N. Ashland ave., czwarte piętro. 29 m 

NA SPRZEDAŻ kryta bryczka. 1206 
N. Leavltt ul. 

NA bPRZEDAż grosernla 1 salon. 
Sprzedaję z powodu odjazdu na farmy. 
420 N. Winchester ave. •' 27 m 

WM. E. HATTERMAN, 
7óS Milwaukee Avenue. 

Pożyczki na Realność 
po najniższych ratach procentu. 

NASZ SKARBIEC DO PRZECHOWYWANIA PIENIĘDZY LUB 
RZECZY WARTOŚCIOWYCH ZOSTAŁ POWIĘKSZONE. .4 

SKRZYNKI PO $3 ROCZNIE, 
* '' ^ 

M v. i i-- •; y 


