
Krewnym i znajomym dono- 
simy tę smutną wiadomość iż 
najukochańszy mąż i ojciec 
nasz ( 

Śp. Franciszek Leszczyk, 
pożegnał się z tym światem I 

26 bm. o godzinie 3ci**j po po- j 
łudniu, licząc Jat 45. Śp. Fran- 
ciszek Leszczyk, był z zawodu 
kontraktorem mularskim. 

Pogrzeb odbędzie się w Po- 
niedziałek, 29soMaja, z domu 

żałoby pn. 870 W. 1-Tta ul., o 

godzinie 9tej rano, do kościo- j 
ła św. Wojciecha, a stamtąd | 
na cmentarz Z martwych wsta- I 
nia Pańskiego. 
Do wzięcia udziału w smut- 8 

nym obrządku pogrzebowym 
zapraszają: 

Emilia Leszcz gk, żona: 

Adelaida i Franciszek, dzieci. 

Wilhelm II o wojnie. 

" Evangelische Kirchenzei- 
tung" podała przemówienie ce- 

sarza niemieckiego do rekrutów 

marynarki wojennej, zgromadzo- 
nych w Wilhelmshavenie. Po 

wstępie o doniosłości przysięgi, 
złożonej przez rekrutów, cesarz 

rzekł: "Toczy się teraz wojna na- 

ix*3u pogańskiego z chrześcijań- 
skim i oto widzimy, że pogański 
stale dotychczas zwycięża. Nie 

wyprowadzajcie z tego wniosku, 
że Buddha jest większy od na- 

szego Pana Jezusa, bo głównym 
powodem klęsk rosyjskich jest z 

pewnością to, iż w rosyjskiem 
chrześcijaństwie coś się poważ- 
nie zepsuj nadto zaś Japończy- 
cy, lubo poganie, niezaprzecze- 
nie posiadają wiele cnót chrze- 

ścijańskich. Pamiętajcie bowiem, 
że tylko dbbry chrześcijanin mo- 

że być (tobrym żołnierzem. Nie- 

stety, także w niemieckim naro- 

dzie chrześcijaństwo sig psuje, 
dlatego też zaczynam wątpić, 
czy my, Niemcy, w razie wojny, 
'która w ogóle może nas nawie- 

dzić, mamy jeszcze prawo prosić 
Boga o zwycięztwof Japończycy 
są teraz takim samym biczem 

Bożym, jakim był Attyla, a po* 
nim Napoleon Bonaparte. Jest 
naszym obowiązkiem pilnie o to 

się starać, aby Bóg nie mial po- 
wodu podnieść na nasi takiego 
biczai." 

Jakie prędko Wilhelm II się 

zmienia. Wysyłając swe wojska 
pocfi dowództwem Wałderseego 
do Chin przeciw bokserom, przy- 
pomniał im w tym samym Wil- 
helmshavenie Hunnów, którzy 
jeńców nie brali, a opancerzoną 
pięść Attyla stawiał za wzór, te- 

raz zaś z pewną odrazą o nim 

wspominał, jako o biczu. Co do 

wojen, to, wedle wiary chrześci- 
jańskiej, pochodzą one nie z ła- 
ski Boga, ale tylko z Jego do- 

puszczeń i zawsze są nieszczę- 
ściem, zarówno wygrane, jak 
przegrane. Często też przegrane 
niosą narodowi zbawienie, wy- 

grane sprowadzają nań klęski, 
pod któremi upada. Bo tylko 
sprawiedliwe wojny, a więc w o- 

bronie wiary lub ojczyzny, czy- 
li walka ze złem może być zboż- 

ną. A właśnie siedliskiem takie- 

go zła stały się Prusy — ojczy- 
zna wojującej1 z bezbronnymi 
hakaty. Cesarz czuje, że w jego 
państwie "chrześcijaństwo się 
psuje" i wątpi, czy razem ze 

swym narodem może prosić Bo- 

ga o złwycięztwo w przyszłej 
wojnie. Jestże pewny błogosła- 
wieństwa Bożego w wojnie, któ- 

rą Prusy toczą z Polakami? Je- 
żeli chrześcijaństwo w Niem- 
czech się psuje, to czy nie dlatego 
właśnie, że wygrane wojny wbiły 
ich w pychę, nauczyły ubóstwiać 
opancerzoną pięść, nie mieć lito- 

ści, jaik jej nie mieli Hunnowie? 
Inną drogą dochodzą narody do 

niezawodnej pomyślności, do 

trwałej, a wskazał ją Krasiń- 
ski: 
Ciałom wszystkim rozdać chleba, 
Duszom wszystkim — myśli z 

Nieba, 
Nic nie apychać nigdy w dół, 
Lecz do coraz wyższych kół 
lic JDrzez drugich podnoszenfe. 

r — 
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(UU wychodzi 0 8-mfu stronicach. 

RUCH W TOWARZYSTWACH.' 
ZE STANISŁAWOWA. 

— Towarzystwo św. Walem tego nr. 

I. ma dzisiaj, t j. w Sobotę spowiedź 
wielkanocny, a w niedzielę, 28 maja, o 

godz. pół do 6tej rano wspólną. Komu- 
nię św. — J. Miodzleniewski, pres.; 
P. Czarnecki, sekr., 375 Elston aye. 

— Baczność Sokoli Polscy Orła 
białego! Heigularne miesięczne posie- 
dzenie odbędzie się dzisiaj wieczorem 
o godzinie 7:30 w hali pod numerem 

pierwszym. Obfccność każdego druha 
jest pożądana, ponieważ ważna spra- 
wa jest do załatwienia. — J. Niemiec, 
prez. 

— Członkowie następujących To- 
warzystw: św. Cecylii Męcz., św. An- 
toniego Op., św. Szczepana Męcz., św. 

Walentego i Dworu św. Walentego 
Nr. 1001 Zak. Kat. Leśn., przystąpią 
wspólnie do Komunii św. Wielkano- 
cnej jutro o godz. 5:30 rano. Dzisiaj 
zaś mają się wszyscy wyspowiadać. — 

X. 
— Delegacya wszystkich Tow. w 

parafii św. Stanisława Kostki, zakła- 
dająca kasę pośmiertną, raczy się ze- 

brać W niedzielę, dnia 28go b. m. o 

godz. 2giej po południu do hali nr. I, 
ze względu dalszych narad. — H. A- 
braham, prez.; A. Kwasigroch, sekr. 
del.; Fr. J. Myks, sekr. komitetu. 

— Komitet Towarzystw należących 
do kasy pośmiertnej ma swoje posie- 
dzenie w niedzielę, dnia 28go maja o 

godz. pół do 2giej w hali Nr. I. — Hu- 
ber Abraham, prez., 38 Fox place. 

— Bractwo Młodzieńców św. Józefa 
Oddział 4ty ma swoje miesięczne ze- 

branią w niedzielę po południu o go- 
dzinie lszej. — Michał Tykała, prez.; 
Stanisław Kasprzyk, sekr. 

— Tow. Pol. Rz. Kat. Star. pod o- 

pieką Matki Boskiej Częst., będzie 
miało swe półroczne posiedzenie w 

niedzielę po Nieszporach, dnia 28 ma- 

ja 1905. Każdy starzec życzący sobie 
przystąpić do tegoż towarzystwa, 
niechaj się raczy zgłosić, dopóki je- 
szcze wstęp jest niski, a otrzvma ka- 

sę pośmiertną. Więc razem* starcy, 
którzy chcą być zabezpieczeni w ra- 

zie nieszczęścia, do starców daó się 
zapisać jak najwcześniej, ponieważ 
jest to jedyna nadzieja. — A. Winiec- 
ki, prez.; P. Łuka, sekr., 690 N. Ash- 
land ave. 

Z KANTOWA. 
— Towarzystwo Królowej Korony 

Polskiej będzie miało nadzwyczajne 
posiedzenie jutro zaraz po Nieszpo- 
rach. Każdy ma być obecny. Członko- 
wie mogą zwrócić bilety na piknik, 
których nie sprzedali, bo po pikniku 
muszą, za nie zapłacić. — Ignacy Ko- 
coł, prezes; Władysław Kasprzak, se- 

kretarz prot., 340 W. Chicago ave. 
— Delegaci Tow. Wojskowych są 

proszeni na posiedzenie, które się od- 
będzie jutro o godz. 2glej po południu 
na Kantowie. Obecność wszystkich 
delegatów jest bardzo potrzebna. — 

W. Pokładzki, prezes; Maryan F. 
Jaiwiecki, sekr„ 662 Noble str. 

o 

Nieporozumienie. 
(Rzecz w pracowni malarskiej). 
— Jakie jest pańskie zdanie, o tem 

.mojem stmiyma? 
— E.... nic nie warte! 
— Ja to wietn, że nic nie warte, ale 

swoją, drogą mogę wysłuchać! 

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

DOBRY rzeźnik, niedawno przybyły 
z kraju, poszukuje zajęcia. 667 Dick- 
son ul. Edward Wegner. 

Poszukuję zajęcia. 
Umiem prasować szewki przy sur- 

dutach, lecz chciałbym dostać zaję- 
cie w takim szapia, gdzie mógłbym 
się nauczyć prasować na czysta Pa- 
weł Nasierowski, 71 Cleayer ulica. 

29 m 

POTRZEBA porządnego mężczyzny 
na stancyę. 223 W. Dlvision ul., dru- 
gie piętro. 

POTRZEBA mężczyzny na stancyę. 
Wejście z boku. 151 Cleaver ul. 29 ra 

TŁÓMACZ wyższego sądu daje lekcye 
w angielskim 1 polskim języku^ Sta- 
nisław Konieczka. 77 W. Division ul. 

Poszukuję 
wspólników do kupienia całetf sekcyl 
grutnu po $4 za akier, 6 mil od pol- 
skiego kośc.oła w okolicy Thorp, 
Wiscónsin. Ktoby z Rodaków miał za- 

miar być w tym interesie, niech się 
zgłosi po bliższe informacye do 
Kowalewski, 33 Will ul., Chicago, 111. 

PIENIAdze do wypożyczenia na pro- 
perta na północno zachodniej stro- 
nie miasta. Prywatna osoba — nizki 
procent i żadnego komisowego. Pisz- 
ci0 listy. Adresujcie: Nr. 1300 Dzien- 
nik Chicagoski. Chicago. 

DO WTNAJiJCIA frontowy pokój z o- 
sobnem wejściem. 116 Allen ave., dru- 

gie piętro. ATondale. 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 103 

Augusta ulica, drugie piętro, w tyle.' j 
POLAK-kawaler. lat 30, poszukuje 
miejsca przy polskim księdzu; możo j 
być zakrystyanem kościelnym lub 
lokajem. Zna się przytem na kuchar- 
stwie. Wynagrodzenie mierne. Adres 
Władysław Juchniewicz. 18 Cansl ul., 
Carnegie, Pa.. 

POTRZEBA mężczyzn i dziewcząt na 

stancyę. 819 Milwaukee ave., lszo 

piętro, front. 

POTRZEBA BEJŚCIARZY DO SUR- 
DUTÓW. SZAP FRED. KAUFF- 
MANN'A. 42 W. JACKSON BLVD., 
7-ME PIĘTRO. PÓŁNOCNO ZA- 
CHODNI RÓG CANAL UL. 29 m 

POTRZEBA prasownika na szewkl, 
maszyniarek do kieszeni i rękawów 
przy surduta^. 134 Wabansia ave. 

POTRZEBA prasownika na siewki 

£rzy spodniach. 44 Emma ulica. 5 

POTRZłBA dziewcząt do owi- 
jania JEDWABIU. PRZYJMUJEMY 
DZIEWCZĘTA W NAUKĘ. OSCAR 
HEINEMANN, 63 MARKET ST. 31m 

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

płata. Chicago Sporting Goods Mfg. 
Co. 12G South Jefferson ul. 27 m 

POTRZEBA dziewczyny do zwyczaj- 
nej domowej roboty. Mała familia. D. 
Halperln. G69 N. Irving ave. 31m 

POTRZEBA dziewczyny lub kobiety 
do domowej roboty. 312 W. Divisiin 
do domowej roboty. 312 W. Division 

str. B. Horenstin. 27 m 

POTRZEBA doświadczonych panien 
do sprzedawania płaszczy "cloaks". 
Stała praoa i dobra zapłata. Pisać pod 
numer 1756 Dziennik Chicagoski. 27m 

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

27 m 

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

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

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

27 m 

POTRZEBA doświadczonych maszy- 
niarek przy damskich reprach i stroj- 
nych kaftanach "Dressing Saąues". 
Dobra zapłata i stała praca. Enter- 
prise Mfg. Co. 286 N. Superior Court, 
pomiędzy May 1 Centre ave., 1 blok 
na południe od onicago ave. 29 m 

POTRZEBA KIESZENI AREK DO 

SPODNI. 5'/2c. OD PARY; TAKŻE 
FINISZEREK, 10c. OD PARY. M. 
SMEJA, 1166 N. OAKLEY AVE., RÓG 
HAMBURG. .27 m 

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

POT RZ E BA DZIE Y/CZĄT DOROBIĘ- 
NIA DZIUREK RĘCZNIE PRZY SUR- 
DUTACH. HART, SCHAFFNER AND 

MARX. 1449 MILWAUKEE AVE. 27m 

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

POTRZEBA dobrej krawczki. Zgło- 
sić się pn. 780 So. Ashland ave., w 

salonie. 27 m 

POTRZEBA pierwszej klasy krawca, 
także młodej dziewczyny do roboty 
przy kamizelkach. 1G1I Milwaukee 
ave. 27 m 

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

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 maszyniarek, kieszenia- 
rek, symsarek i pisarek przy spod- 
niach. Stała praca, doora zapłata. 73 
Ellen ulica, blisko Milwauke ave. i 
Wood ulicy. 27 m 

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

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

PIĘKNY 2-piętrowy "brick" dom, na 

dwa pomieszkania; cena $1,700. 157 
Rhine ulica. 

POTRZEBA kobiet do darcia szmat. 
145S Milwaukee a,ve. 

POTRZEBA dobrej dziewczyny do do- 
mowej roboty. Płaca od $12 do $14 
miesięcznie. 731 Milwaukee' ave. 

POTRZEBA doświadczonych maszy- 
niarek, bejściarek,. finiszerek i do 

przyszywania guzików, także. .dobrego 
prasownlka na kamizelki. 520 N. Ash- 
land ave., róg Haddon ava 29 m 

! $13.00 TYGODNIOWO i komisowe dla 

mężczyzn z doświadczeniom jako a- 

genci asekuracyjni, agenci dziennika- 
I rze, listonosze i konduktorzy tram- 

wajowi. Adresujcie listy: 1001 Dzien- 
nik Chicagoskl. 
POTRZEBA prasownika do kamizel- 
ków. 609 N. Lincoln ul., róg Potomac 
ave. 

POTRZEBA dziewcząt od 14 do 16 lat 
do roboty w szapie krawieckim. 95 
Haddon ave., 2gie piętro. Rothgieser 
Bros. 29 m 

— " ■1 mmmmm———— 

POTRZEBA diewczyny do strypowa- 
nla. 316 Haddon ave., blisko Division 
i Robey ul 

POTRZEA dziewcząt do pracowania 
we fabryce rękawiczek. Eisendrath 
Glove Co., róg Elston i Armitage 
aves. 3 c 

POTRZEBA dziewcząt w naukę na 
maszynie przy kolankowych spo- i 
dniach. 650 Dickson str. v | 
POTRZEBA dziewcząt do Kantów bej- 
stowania. 2—i Moorman ul., róg Luli 
place. 

POTRZEBA dziewcząt do bejstowania 
1. sztafirowania przy '"sack" surdur 
tach. 63? Holt ave. 

POTRZEBA maszyniarek do robienia 
rękawów, także małych dziewcząt w 
naukę przy surdutach. Stała praca I 
dobra zapłata. 618 N. Ashland ave. 

POTRZEBA dziewcząt do sztafirowa- 
nia, do guzików, także małą w naukę 
przy surdutach. 636 N. Ashland ave. 

POTRZEBA finlszerek do spodni. 157 
W. Blackhawk str. 

POTRZEBA doświadczonego męiczy- | 
zny do roboty około pieców z drugiej 
ręki i w szmatarhl. 403 Grand ave., 
pół bloku na zachód od Noble al. 

POTRZEBA. 100 dziewcząt'domjcht statek, 300 
do domowej roboty — zarazem kucłuurek i 

dziewcząt do, bo tell. 
i 043 MILWAUKEE AYB. 
| PANI SCHMIDT AGENCYA PRACY. 

[ POTRZEBA służącej do domowej ro- 

boty. Zgłosić się do Adai. Dziennika. 
I xxx 

Bll 

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

POTRZEBA maszyniarek przy spo- 
dniach. 10 Park ul., blisko Wood ul. 
1 Milwaukee ave., w tyle, pierwszo 
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 w© fabryce. Dobra zapłata. 643 
Milwaukee ave. 29 m 

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

IłATTI7rił 1 codrJ nnio dr>wezc.t do He- 
I III K/.hlfA e nuriicyi hotelów i domowej 1 roboty. Najstarsza polaki* 

biuro w miweie. 

909 Milwaukee At. bllzko Aebland ar. 

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

POTRZEBA 40 dziewcząt dzien- 
nie do domowpj roboty i restauracyl. Do- 
bra zapłata. K- Ib, 772 Milwaukee ave. 

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

POTRZEBA 2000 mężczyzn i dziew, 
cząt do roboty w mieście i poza mia- 
stem; ludzi na farmy i do ogrodowej 
roboty na plantficyach 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 c t 

POTRZEBA czterech maszyniarek 
przy kostumerakich surdutach. 28—30 
Fry ulica. 31 m 

POTRZEBA dziewcząt do bejstowania 
dziur około ramion' i sztafirowania 

podszewki w rękawach przy surdu- 
tach. 95 Haddon ave.f 3cie piętro. 29m 

POTREBA mężczyzn na stancyę. 632 
Milwaukee ave., pierwsze piętro, 
front. 

POTRZEBA DZIEWCZĄT DO PRZY- 
SZYWANIA GUZIKÓW PRZY SUR- 
DUTACH. FRED. f KAUFFMANN'A 
SZAP. 42 W. JACKSON BLVD. PO- 
ŁUDNIOWO ZACHODNI RÓG CA- 
NAL UL., 7-ME PIĘTRO. 29 m 

POTRZEBA dwóch szewców na repe- 
racye; samotnych mężczyzn. 382 E. 
39th str.;, blisko Prairie ave. 

POTRZEBA robotników do roboty we 

dnie i w nocy. Płaca $1.75 do $2.00 
dziennie. Muszą, rozumieć trochę po 

angielsku. Clynic Agency. 195 i^a Sal- 
le ul. Pokój 12. 

POTRZEBA dobrej kobiety do prania. 
G32 N. Oakley ave. 

POTRZEBA maszyniarelc, styciarek 
do podszewki, bejściarek do kantów 

przy surdutach. Zgłosić się w ponie- 
działek. 9 Thomas ul., blisko Wood. 

POTRZEBA kieszeniarek i do szycia 
rękawów, ręcznych dziewcząt da bej- 
Ftowanla kantów i sztafirowania .przy 
surdutach. 558 Holt ave. 

Kupno i Sprzedaż. 
NA SPRZEDAŻ properta, przynoszące 
$48 rentu miesięcznie. Lota 25x150 

stóp długa. Trzeba wpłacić $2,000, re- 

szta na pięć' procent. Właściciel na 

miejscu, 84 Division ulica, blisko No- 
ble ulicy. 

NA SPRZEDAŻ za połowę wartości: 
2 piękne loty na Pleasant Place, na- 

rożnik od alley; na zachód od We- 

stern avę.f północny front. Ulica 
pięknie wyłożona, cementowy chod- 

nik, ścieki, gaz itd., wszystko zapro- 
wadzone i popłacone; kosztowały 
mnie przeszło $2,000. Sprzedam za 

$1,150 obie loty, połowę gotówki. Jan 
i^irek, 331 Webster avc. 

NA SPRZEDAŻ tanio kryte wozy dla 

piekarzy i groserników, także familij- 
ne "buggy". 35 Elston ave., blisko 

Milwaukee ave. 

NA SPRZEDAŻ powóz "carriage" na 

pogrzeby i wesela. Bardzo tanio, na- 

tychmiast. J. Tylkowskl. 35 Elston. 

ave,. blisko Milwaukee ave. 

NA SPRZEDAŻ dom murowany, 4 

renta, $30 rentu. Gena $2,800, na Ma- 
ryanowie, 2 bloki od koicioła; dom 
murowany, G rentów; cena $4,600 
Emma i Noble. Dom murowany, 4 
renta o 6 stancyach. Cena $2,600; po- 
trzeba $800 gotówki, na Superior str., 
koło nowego kościoła. J. Olszewski, 
724 Milwaukee ave. 

BO SPREDANIA: 4 piekarnie, konie, 
wozy $500, $800, $1000, $1500; 1 skład 
kapeluszy $700; 4 grosernie, koń, 
wóz $250, $450, $700, $1000; 4 buczer- 
nie, koń, wóz $290, $450, $700, $1200; 
5 candy stores: $<5, $100, $210, $450; 
5 salonów: $1,50, $275, $400, $700, 
$2000. Marcel Stan. 785 Milwaukee av. 

"Uważajcie na numer. 

NA SPRZEDA duży kryty wóz do pe- 
dlowania drobiazgów "Notions" za 

$20. 1024 N. Hoyne ave. 

NA SPRZEDAŻ Seifert ka- I 
Ł narki. Dobre śpiewaki. 147 ; 

Beach ave., blisko Homaa i 
Ł Nortu ave. ' 

Kupno i Sprzedaż. 
— ■ « ■ w 

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- 

fiem, reszta dobry bór. Wszystkie bu- 

ynki z Inwentarzem. Do- QAf) 
bre płoty. Cena.... 

80 Akrów, 4 mile od miasta, 3 mile od 
kościoła i szkoły. 60 akrów pod płu- 
giem. Wszystkie budynki, także ku- 
źnia i 7. inwentarzem. Do- (gff) 'TAT) 
bre płoty. Cena I vu 

80 Akrów, 4 mile od miasta, 8 mile od 
kościeła I szkoły. BO akrów pod płu- 
Wszystkie budynki i z iu- 7(10 
wentarzem. Cena 

Mamy także farmy w 111., Wis., Ind., 
ltd. Po bliższe informacye zgłosicie się 
lub piszcie do: 

A. A. JANKOWSKI & GO. 
Pokój 507 Oxford IUdg. 
84—6 La Salle Street. 

Wieczorem lub w Niedziele po południu 
pod nr. 25G0 Milwaukee Ave. Avondali\ 

NA SPRZEDAŻ dobry skład rzeźniczy 
w polskiej okolicy. SprzeGaję 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 
Jamea Skila, English Lake, Ind., lub 
do A. Dzierwa. 47 Bunker st. Chica- 
go. 27 m 

NA SPRZEDAŻ salon z powodu cho- 
roby męża. 439 N. Marshfield ave. 

27 m 

NA SPRZEDAŻ koń i wóz expresowy. 
382 Armitage ave. 27 m 

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

Mc Henry ul. 27 m 

NA SPRZEDAŻ dobra pralnia, robią- 
ca dobry interes, przynoszący $250.00. 
Adres w Administracyi Dziennika 
Chicagoskiego. 27 m 

Gdzie najłatwiej znaleźć prace? 
Zwacam uwagę rodaków, że farmy w oko- 
icy Thorp, Wlsconsin, są jedyną miejsco- 
wością w Ameryce, gdzie farim-rzy do- 
chodzą do dobrobytu i dorabiają blę 
majątku, 

Dwa są tego powody: Pierwszy, te 
ziemia tamtejsza jest wyborna i pl >ny 
daje obfite. A drugi powód, że farmer 

może taia każdego czasu dostać pracę 
przy tartakach, przy drzewie i przy 
nowęj kolei, którą obecnie budują 
przez środek naszych gruntów, gdzie 
atacya kolei będzie otwarta i nowe 

miasto założone. 

Lepszej okolicy doo3ledlenlasię nie znaj- 
dziecie w całej Ameryce. Nasze grunta 
położone są o sześć mil od miasta Thorp. 

Piszcie do mnie po książki i lufurma- 
cye lub odwiedźcie mnie w oflsie. 

MARYAN DURSKI, 
283 ARMITAGK AVE. 

Na Sprzedaż. 
ELSTON AVE., 2 dwu- <£9 9AA 

piętrowe domy 
ELSTON AVE., 2 domy 1 pr AA 

dwie loty, 48x100 

CORNELL UL., przy Milwaukee Ave., 
kilka domów murowanych i drewnia- 
nych 7a pół dnrmo, rentn 800 do 800 
dolitrów rocznie. 

HURON UL., kilka domów drewnianych 
t murowanych, rentu $400do$l(J00. Wa- 
runki kupna bardzo dobre. Na przy- 
kład: dom mnr., 3 piętra, .8 renta i na 

tej snmej locie dom w tyle, KOO 
4 renta, |G84 rentu roc/.nle..wŁ'yOl/U 
Potrzeba tylko $1,000 gotówki, resztę 

na wypłaty. 
AYERS COURT,2 piętr.dom ^9 90 A 

i stajnia, rentu$336rocznie, 
AYERS COtRT, dwa 2 plę- d>Q 9AA 

trowe domy, rentu $500, 
60 Akrów a farma, grube drzewa, (jgl K 

akier 
Na zamian na mały domek w Chicago. 

JOS. C. MARSON, 
584 Milsaakee Jrane. 

NA SPRZEDAŻ salon z halą, w pol- 
skiej okolicy. Sprzedaję z powodu Iż 
mam inny interes. Adres w Adm. 
Dziennika Chic. 

$900 LOTA za $575 pn. 113G N. Hoyne 
ave. John Żarek, 331 Webster ave. 

PROPERTA na sprzedaż w dobrem 
położeniu na Jadwigowie, blisko ko- 

ścioła św. Jadwigi. Na dwie familie, 
za $1,400, pn. 73 FrankfoTt ul. 

GROSERNIA na sprzedaż z powodu 
wyjazdu. Wiadomość w Adm. Dzien- 
nika Chic. 

$85.00 każda, Jeżeli weźmiecie kilka, 

kupi 96 lotów, 7 mil od ratusza, wy- 
soka ziemia, dobrze ulokowana na bu- 
dowanie małych domów. J. F. Hecht, 
115 Dearborn ul. 

NA SPREDAż dom na Fry ulicy, bli- 
sko Noble, -0 mieszkań, przynoszą 
$60 rentu miesięcznie. Sprzedam bar- 
dzo tanio. Zgłosić się pn. 724 Milwau- 
kee ave. Przygockl. 

NA SPRZEDAŻ interes mleczarski 
istniejący 3 lata. Sprzedaję z powodu 
odjazdu na własną, farmę. Muszę 
sprzedać natychmiast. Sprzedaję 7 
"kan" dziennie. Rent $12, pięć pokoi. 
581 Dickson ul. 

DO SPRZEDANIA na Bridgeporcie: 
dom drewniąny, 8 pokoi, za $1,000 z 

lotą. Na Town of Lake, dom drewnia- 
ny, 2 ładne renta za $1,200 z lotą. 
Marcel Stan. 785 Milwaukee ave. 

DO SPRZEDANIA na Jadwigowie, 
blisko kościoła, dom murowany, 3jrtf- 
trowy, $27 rentu, za $2,200. Potrzeb* 
$1,400. Marcel Stan, 785 Milwaukee 
ave. Uważajcie na numer. 

KUPNO I SPRZEDAŻ. 

$300 
Wpłaty potrzeba ażeby kupić sobie 2 pląfrowy dom 
na 2 pomieszkania i rentem spłacić resztę długo. 
Domy te są na wykońozenln przy Ilaralin Ave. pomiędzy Diversey Ave. 
i Schubert ulicy blisko Domu Starców 1 Sierot w Avond«Ie. 

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

Bliższych loformacyl udzielają 

HEAFIELD & KIMBELL, 
właściciele. 

1219 Cbamber of Commerce Bnildfng. 
lub EDM. SZAJKOWSKI, Agent, 2568 Milwaukee Av. 

Ofia otwarty także w Niedzielę po południu. 

DO SPRZEDANIA. 
McRpynolda ul., dw 11qfrowf 350 doin, dwa pomieszkania. 

ulina ul., c 
0 rentów. 

Paulina ul., dwa domy, 2 loty, 550 
Hut on ul., 2 domy, 5 rantów, >J&0 Kflfl 

przynosi $20 v£)OUl/ 
Clybourn PI., ładny dom, kipiel 750 
Hermitapre Ave., dom murowany Cj^ 500 
Loayitt ul., dom murowany, (£>0 QQQ 
Emma ułudom murowany, 500 
Erie ul., 3 piętrowy dom drcwn., ś»n KAA 

$23 reutu *• £łiA/U 
Superior ul.. 2 plątr. dom mur., ...84,000 
Augusta ul. 2 pi$tr. dom drew., 200 
Aehland Ave., 3 pi<»tr. dom muf., Cr KAA ' 

0 rentów I 

Divisi"n ul., 3 piątr. dom mur., <5c <7CA 
882 rentu ^OjlOU j 
Wypożyczam pieniądze po C1 B'4 procent. 

Zabezpieczam od ognia najtaniej. 
TEACTI CTAW 09ł Mllwoukee Arenne. 
1 C,Ur 1L Ol fiił, blisko Mol)łt> ul:cy. 

DOBRA grosernia na sprzedaż. War- 
ta $600. Sprzedam za $400. Sprzedaję 
z powodu odjazdu z Chicago. Adres 
w Adm. Dziennika Cliicagoskiego. 

27 ni 

NA SPRZEDA szap krawiecki; 8 ma- 

szyn do szycia, jednę do robienia dziu- 

rek, jednę do tekowania 1 jednę uo ob- 
rzucania szewków; jeden motor ele- 

ktryczny Wagnera. Wszystko w do- 

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

SALON wartości 91200, musi być 
sprzedany za pół ceny z powodu, iż 
wyjeżdżamy na farmy. Jeżeli kto ma 

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

Baczność Rodacy! 
JA WAM radzę chodzić do swoich ń nio 
obcych. Idźcie i przekonajcie się, że 
u J.' PIOTROWSKIEGO możecie do.tać 
taniej Karty Okrętowe i wysyłki pienię- 
dzy niż gdziekolwiek indziej. Cw tydzień 
odchodzą bardzo dobre okręty do Iłre* 
men, Hamburgu i Rotterdam:!. Taltże 
sprzedaje piękne fuiniy w Stanach Wis- 
consln i Michigan. Każdemu radzę ktn 
ma dużą familię I kto chce być swoim 
własnym panem, a uniknąć smrodów 
Btokjardowtkich i nie mieć biedy w Chi- 
cago, to niech kupi sobie farmę, a będzie 
on i jego familia zdrowszą i J7częśllw3-ą 
aniżeli w mieście. 

Proszę iść do jego biura, a jestem pe- 
wny, że nie będziecie narzekali. 

Biuro jeat otwarte od 8 -ono do P po- 
dżiny wieczorem. Numer biura 414 Jllil- 
wnukee Ave. albo domowe biuro 8121 S. 
Morgan ul. w Aptece blizko 81 ul. 

Z uszanowaniem Wngz Hodak 
JAKÓB ŁOBAR/EWSKI. 

NA SPKZEDAŻ. 
Lota I murowany dom na 8 <£jJ.f|00 
reuta na Maryaoowie, za Qr±U\JV/ 
Lota i dom na jedną familię na Jadwigo- 

wie, potrzeba tylko $200 wpłaty a reszta 
rentem. 

Lota i murowany dom na 4 renta wraz 

z mleczarnią na Maryano- $3000 
Murowany dom (Cottage) na Jadwigo- 
wle, potrzeba $200 wpłacić. 
80, 40 1 120 Akrowe farmy z budynkami 

sprzedaję na 5 lat wypłaty, taksamo wy- 
mieniam property na farmy. 

Szyfkartv z Europv do Chicago 846. 

ADAM MAJEWSKI, 567 Noble SI 

kuoić lub sprze- 
dać property, 
grunt lub farmę, 
albo pożyczyć 
pieniędzy na bu- 

dowę lub zaknpno; albo kto ma pieniądze 
do wypożyczenia na pierwszy morgecz, 
ten niech się zgłosi do polskiego kantora 

G. W. OYNIEWICZ & GO., 
805 Hilwaakee A7e.,M^iS'.0?a»Cliloag®. 

Asekurujemy od ognL w najlepszych 
kompaniach. Wyrabiamy wszelkie pa- 
piery legalne. csciągamy spadkohierstwa 
z Europy I wystawiamy pełnomocnictw* 
izyli plenipoteocye.' 

NA SPRZEDAŻ 2-plętrowy dom dre- 
wniany i "cottage" w tyle, także lota. 
Cena $3,300. Zgłosić się u góry. 41 
Ayers Court 

NA SPRZEDAŻ bardzo tanio lota 25x 

125, dom 20x48, basement, gaz, cemen- 

towy chodnik, stajnia, wszystko w jak 
najlepszym stanie. Zamienię także na 

próżne loty. Zgłosić się: 1G3 Fry ul. 

NA SPRZEDAŻ grosernla 1 skład 
rzeźniczy bardzo tanio z powodu cho- 
roby. Adres w Admlnlstracyl Dzien- 
nika Chic. 29 m 

NA SPRZEDAŻ przez właściciela dom, 
drewniany i lota 3^x125, t>ółnocno-za- 
chodni róg Ward ul. i Wrightwood av. 
Polska okolica. Zgłosić się: 1321 
Wrightwood *ve., 2gie piętro. 
■w—. ——————— 

NA SPRZEDAŻ bardzo tanio 3-piętro- 
wy murowany dom, 5 flats, wszystkie 
wynajęta, blisko North avią, i Robey 
ul. Właściciel opusacia miasto i- 
wodu choroby. Adresujcie listy: 
1686 Dziennik CŁIcagosW. 

,^-i 

Na Sprzedaż w Avonda!s. 
Ilamlin Ave. obok domu Starców I Sie- 
rot 2 piętrowe domy o 2ch mieszkaniach 
ca łatwe miesięczne wypłaty. 

Potrzeba tylko $300 zadatRu resttę mo- 
żna opłacać miesięcznie rentem. 

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

Bliższych informacyi udzieli 

Edmund SzajkowskI, 
2Ó6G Milwaukee Arenne. 

Ofls otwarty codzlenaie I w Niedzielę po 
południu. 

CHCĘ WYPllZEDAĆ 
jak najprędzej lotę na północno-zacboG- 

nim rogu ilamlin Ave, i CDTT 
George ul., 34x122 1 

Hamlin Ave., front na zachodniej stronie 
ulicy, blisko Diversey, 2 CŁ/1 
loty, 25x125, każda ^ 

dogodne. ERNST STOCK, 374 E. Division nl. 
NA SPRZEDAŻ dw'a domy~l lota. 330 
Cornell ul. 29 m 

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

NA SPRZEDAŻ dwie loty, 3-piętrowy 
dom drewniany 1 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 część cał- 
kiem nowa. 1337 Sacraraento ave.27m 

TAKI DOM DAJEMY DARMO. 
50,000 akrów wybornych gruntów fnnner 
skich 1 leśnych, w powiecie Gates, stanie 
Włsconaln. Dobra rola; wody pod dosta- 
tkiem; położona od 8 do 6 mil od miasta, 
Nizkie ceny i łatwe warunki. Zgłoście 
się lub piszcie do 

CEO. liNOBLAliCH FARM LAND CO, 
2"°rH5 Dearborn n!„ C 

ui":ś09 Milwaukee At.?!®; Otw»rte wieczorem I W 
rano. 

Ha Sprzedaż "eJtKw'- 
ICO lotów w ciągle roenącem przedmieściu Hanson 
Park, Poliaąwraz r. gwarancyą wykazuj czy- 
ety tytuł doatarczam darmo. Loty ■ frontem aa 

68th Ave„ 25x125, Cl CA 
każda 

D7tb Court, icieki 1 woda zaprowa- §>250 
57th Avp., ścieki i woda zaprowa ...1250 
C6tb Conrt, woda zapro* $200 
Te loty znajdują siQ pomiędzy Orand 1 Armitaft'* 
Av*. Nie czeknlcie Jeżeli chcecie kor/.yetać z tej 
taniej cferty. Na źądauie wyayłamy plan. 

ERNST ST0CK, 374 E. Dirision Ul. 

NA SPRZEDAŻ dobrze opłacający się 
narożny salon, w polskiej okolicy. 
Leńse na pięć (5) lat. Adres w Adm. 
Dziennika Chicagosklego. xxx 
NnaNBaHNMnMMMMnMMMMtMMMMCMHM* 
NA SPRZEDAŻ narożna grosernla z 

salonem, istniejąca 24 lata. Sprzedaję 
z powodu innych interesów. Wiado- 
mość: 584 Milwaukee ava 29 ra 

NA SPRZEDAŻ. Mam dwa salonyj 
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 li mam ich 
5 a tylko 3 potrzebuję. Antoni Peszyli- 
ski, róg Cudahy i Lindem aves., w 

Hawthorne, 111. 27 m 

NA SPRZEDAŻ "Palnt Storę", gdyż 
wyjeżdżam na farmy t dziećmi. Zgło- 
sić się: 804 N. Paulina ul. 29 m 

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

NA bPRZEDAż groserńia I salon. 
Sprzedaję z powodu odjazdu na farmy. 
420 N. Winchester ave. 27 m 

r idmv we w8zy8tkicl1 flta* 
r&Kflfl I nac^ Ameryki po 1 AUilll Cenie od i do 12 
dolarów za akier. Tysiące far- 
merów polskich osiedliłem. 

ADAM MAJEWSKI, 56 niobie ul, 
NA SPRZEDAŻ bryczka w dobrym 
stanie, bardzo tanio. 525 N. Marsh- 
fleld ave., y tyle. 

NA SPRZEDAŻ dobra grosernla, dłu- 
go egzystująca.: Sprzedam tanio x po- 
wodu iż mamipny *it|re8.< 19 Ruble 
str., pomlędzytitę^a 
loty oSM N.mwin- 


