
CZY ŚMIERĆ JEST STRA- 
SZNA? 

(Pogadania naukowa.) 

Czy śmierć jest itraśm? 
Pewien uczony angielski na 

parę chwil przed Śmiercią rżekł: 
•— Gdybym miał siłę do utrzy- 

mania pióra w rękił, napisałbym, 
jak to lekko i miło jest umierać. 

Paradoks! powiecie. Wcale 
nie. Różni uczeni traktowali tę 

sprawę metodycznie i bezstron- 

nie, że wymienię tylko nazwiska 

Eggera, Sallie, De yarigny, Hei- 

ne. Ich wnioski się zgadzają: 
śmierć sama wcale nie jąst stra- 

szną, okrutną, męczeńską. Przy 
śmierci ze starości — a jest to 

rodzaj śmierci, którą wybrałoby 
sobie większość ludzi, gdyby tu 

wybór był dany — człowiek po- 
woli zasypia i zrozumienie donio- 

słości i tragiczności zbliżającego 
się aktu zamiera wcześniej aniże- 
li żołądek, muskuły, i serce. Przy 
chorobach długich i ciężkich, jak 
rak. suchoty, bóle ustają przy 
końcu życia; a gdy śmierć się 
zbliża, chory doznaje pewnego u- 

spakajającego i nawet miłego u-' 

czucia, które blizkiem jest stano- 

wi omdlenia. Krew,-która ma ja- 
kieś 150 metrów powierzchni do 

obiegu, zaczyna źle krążyć, nie 

bierze, przepływając przez płuca, 
dość tlenu, nie wydycha dość 
kwasu węglanego; ten kwas wę- 

glany przesycać poczyna krew, 
która nie dostarcza w ten sposób 
mózgowi materyałów odświeża- 

jących, a przeciwnie, trujące roz- 

powszechnia; mózg mdleje i myśl 
martwieje w nim. 

Chory mówi: 
— Oddalcie się, tak mi teraz 

jest dobrze, i lekko 
I za minutę nie żyje. 
Opisana tu śmierć nastąpiła 

skutkiem t. zw. uduszenia. Otóż 
na tem uduszeniu :— brak tlenu 

ożywczego, a skupienie się we 

krwi trującego kwasu węglane- 
go — kończy się żywotna funk- 

cya organizmu, zaatakowanego 
przez większość chorób jak ty- 
fus, cholera, dyfteryt, szkarlaty- 
na. Choroba sama jest męczarnią, 
to niezawodnie, ale śmierć fakty- 
cznie czuje się jako wybawienie. 
Nawet przy utonięciu to się spra- 
wdza; wyratowani zgadzają się 

w opisach tych chwil, które mo- 

gły bjgte stać się^ ich ostatnie mi 
chwilami. Gdy przestaje tonąćy 
walczyć, widząc, iż ratunku juź 
nieflU, i idzie na" dno ciągniony 
przez straszną siłę, ogarnia go 
jakieś zadowolenie właściwe te* 

mu półsennemu odpoczynkowi, 
jaki ogarnia nas po wielkiem 
zmęczeniu. Co się tyczy śmierci 
ze zmarznięcia, to jest wiado- 
mem, iż nie towarzyszą jej żadne 

bóle, ani nawet uczucie zimna, 
a tylko stan pewnćj pogody i dą- 
żenie do wypoczynku. 

Straszną śmiercią wydawałoby 
się naprzykład pożarcie przez 
dzikiego zwierza. Jakkolwiek to 

wydać Się może dziwnem, auten- 

tyczne świadectwa oraz bezpo- 
średnie spostrzeżenia i tej śmier- 
ci nie malują w grozie tragicznej. 
Słynny podróżnik Livingstone j 
znajdował się raz w objęciach 
lwa. Oto co o tej przykrości mó- 

wi: 
— Lew skoczył mi na ramię i 

wtledy upadliśmy obaj. To ude- 
rzenie wprowadziło mnie w osłu- 

pienie; był to jakby stan senny, 
w którym nie daje się czuć ani 

ból, ani strach, jakkolwiek umyrł 
zdaje sobie jasno sprawę z poła- 
żenia. Zapomniałem jakby o stra- 

chu i przyglądałem się prawie ze 

spokojem strasznemu zwierzęciu. 
Liczni myśliwcy, którzy się o- 

calili z uścisków podobnych, mó- 

wią, że kiedy zwierz zapuścił 
zęby lub pazury w ich ciało, nie 

odczuwali wcale bólu; raczej mi- 

łe jakieś osłabienie, kończące 
się utratą przytomności. Tak sa- 

mo na wojnie raniony nie odczu- 
wa rany swej, a zabity nie zdaje 
sobie sprawy, że to koniec. Prze- 

szyty kilkoma kulami pod Daszi- 
czao, gen. Keller rzekł do ratują- 
cych go: 

— Dajcie pokój, dobrze.... do- 
brze. ... 

Kula robi wrażenie jakby ude- 

rzenia kijem, kontuzya jakby dra- 

pnięcie. Zwykły to widok, że cię- 
żko ranieni przez parę minut je- 
szcze pędzą, wdzierają się, strze- 

lają, biją. 
I paraliż, jakim się kończy tak 

często życie, nie jest strasznym, 
bo na strach czasu nie zostawia. 

A więc śmierć nie jest stra- 

szna. 

Plato ▼. trassaera. 

Najlepsza metoda do naucze- 

nia się czytaó, pisać i roz- 

mawiać po angielsku w 

24 lelccyaoh bez nau- 

czyciela, z objaśnie- 
niem wymowy I 

dosłownem tłu- 
maczeniem. 

CENA $2.00. Z przesyłką 
pocztową lOc extra. 

HAJBYĆ MOŻNA W ADillNISTRACYI 
\ 

Dziennika Chicagoskiego, 
141-143 W. Division St., CHICAGO, ILL. 

V FILOTEA P 
CZYLI 

DROGA DO ŻYCIA POBOŻNEGO 
NAPISANA PRZEZ 

■ f. .* t s * 

ŚW. FRANCISZKA SALEZYUSZA 

Biskupa i Ksi«-)żęcia Genewskiego, Założyciela Zakonu 
Nawiedzenia Najśw. M. Panny. 

Cena 50c.. 

DO NABYCIA W AD1IINISTUACYI 

DZ1E&MKA CHICAGOSKIEGO, BZU 

bl 
UUli3 y. BirUloa St.. CHICAGO. 

-■atut '■-» IBWf 

mJ 

RUCH W TOWARZYSTWACH, 
ZE STANISŁAWOWA. 

Macierz Polska. Eteisiaj' .wieczo- 
rem posiedzenie Zarządu Głównego W 

hali ceptralnej, p. nr. 141—143 W. 

Dirision ul. — J. Szczepański, prez., 
W. J. Jóźwiakowski, sekr: 

— Ważna lekcya chóru św. Stani- 
sława Kostki, kościoła górnego, od- 
działów męzkiego i młodzieńczego, od- 

będzie się dziś wieczorem. — A. J. 
Kwasigrocli. 

Z KANTOWA. 

— Tow. pierwszego szwadronu Pol. 

Krakusów z pod Wawelu ma posiedze- 
nie półroczne w sobotę dnia 17go czer- 

.wca o godzinie pół do 8mej wieczo- 

rem. Każdy członek tegoż towarzystwa 
obowiązany jest być na tem posiedzą, 
niu, ponieważ są, ważne sprawy do za- 

łatwienia, za nieobecność kara 50c. — 

J. Kozioł prez., J. Wilczewski sekr. 

prot., 101 Wade str: 

Drobne ogłoszenia 
POTRZEBA porządnych mężczyzn na 

stancyę. 216 W. Biackhawk str. 19c 

POSZUKIWANIE. 
Poszukuję adresu Antoniego Wo- 

dzińskiego ze Lwowa. Maryan Sa- 
rzyński, 831 So. Wood str. Chicago. 

17c 

SKŁAD do wynajęcia w East Chica,. 
go, Ind., stosowny na każdy interes; 
w polskiej parafii. Polacy mają pier- 
wszeństwo. Zgłosić się do właściciela 
4932 Maeoun ave. 17c 

POSZUKIWANIE. 
Franciszek Lorek, poszukuje swego 

brata Jana Lorka, który przybył z 

Cohoes, N. Y., do Chicago, nie miał 
Adresu. Ktoby o ni-u wiedział raczy 
donieś^ pn. 15 Emma ul. 17c 

DOBRYCH rodziców sierotka, ładha, i 
rok. P. miesiące. Kt.oby chciał za swo- 

ją? 119 N. Centre ave., wtyle na dole. 
Górska. IGe 

DO WYNAJĘCIA na Jadwigowle 4 du- 
że jasne pokoje, $8. Teofil Stan, u94 
Milwaukee ave. 17c 

ZGINĄŁ pies, biały pudel, rasy fran- 
cuzkiej. Znalazca raczy go oddać pod 
nr. 191 E. Fullfjrton ave., a otrzyma 
nagrodę. Fr. Jagła. 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 
812 Milwaukee) ave., trzecie piętro, 
front. 

Czy macie już 
lodownie? 

< 

Mogę was jedną zaopatrzyć 
za bardzo przystępną cenę. 
Mam wybór od $5.50 aż do 
$20.00. 

"Wszystkie moje lodow- 
nie są najnowszej konstru- 

kcyi. 

The American 
Furniture Storę, 

1075-1077 MILWAUKEE AYE., 
blizko Lincoln ulicy. 

A. F. LA.KÓWKA, właściciel. 

PRACA. 

dla wczystkich 

Mężczyzn i Kobiet. 
Pociąg opuszcza Clybourn 
Junction o godzinie 6:17 ra- 

no codziennie. 

Dobra Zapłata — 

Wypłata co wieczór. 

POTRZEBA DZIEWCZĄT 
PRZY KAMIZELKACH 

DO PRZYSZYWANIA GUZIKÓW, 
KIESZENI AREK, 

TEKAREK, 
DO SZYCIA PODSZEWKI, 

BACK SEWER8, 
FINISZEREK, 

I STYCIAREK. 
127 HADDON AVŁ, \ 

•170 2gie PIĘTRO... 
i li ~li 'im li »i>i' r i' iii \,77m \t 

®POTRZEBA chłopak*,.. 56> N. Jtfń- 
l®td ave^ HongolU. * 

POTRZEBA kobiet do darcia starych 
szmat. '1458 Milwaukee ave. IGc 

POTRZEBA prasownlka przy szapo- 
w£ch kamizelltach, kilka w naukę. 74!$ 
Ifclk Grove ave. 17c 

POTRZEBA chłopaków i dziewcząt. 
Chicago Basket Factory, 557 W. Chi- 
cago ave. 16<s 

POTRZEBA kobiet do przebierania 
szmat. Dobra zapłata. 100 E. "Webster 
ave. IGe 

POTRZEBA dziewczyny do lekkiej 
domowej roboty. 198 W. Dlvlslon str. 
2gie piętro. xxx 

"pOTRZEBA 100 dziewcząt do mycia stal«k, 200 
do domowej roboty — zarazem kucharek i 

dziewcząt do hoteli. 
043 MILWAUKEE AYE. 

PANI SCHMIDT AGENCYA PRACY. 

flATniPTI 1 codziennie dziewcząt do 
■ IM K/rni eiHurscył hotelów i duinowj 1 vli\c<l(Uii roboty. Kajstursze polskie 

biuru w miedcle. 

009 Milwaukee At. blizko Ashlnnil ar. 

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

TYT 

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

POTRZEBA mężczyzn do młyna ka- 
miennego. 425 Milwaukee ave. 6L 

— —iitm ■■ i—IśtTMrT"" 

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

POTRZEBA stryperek. Dobra zapłata 
1 stała praca. Zgłosić się natychmiast, 
1303 Milwaukee ave. XXX 

POTRZEBA natychmiast dzlew- 
c :ąt do rozmaitej roboty. — Dziewczęta 
bzukaj^ce za pracą gdzieindziej raczą 

się zgłosić gotowe do pracy do Kolba, 
772 Milwaukee Ave, ntiprzeciw Clearer. 

POTRZEBA prasownika przy kamizeV 
kach. 789 N. Artesian ave. blisko North 
ave. lOc 

POTRZEBA kobiety w kuchni. Musi 
mówić po niemiecku lub angielsku. 
190 Clybourn place, American House. 

19 c 

POTRZEBA 100 dzie.Wcząt do restau- 

racyi, hoteli i domowej roboty. Pol- 
skie biuro pracy. 540 Milwaukee ave., 

blizko Centre avo. 20c 

POTRZEBA dobrej hafciarki. G70 
Milwaukee ave. W. Słomińska. IGe 

POTRZEBA polskich robotników na 

kolei w Indiana, Michigan, Iowa, Wis- 

consin i Minnesota. Przejazd darmo. 

Zgłosić się do: 
ADAMS TILLOTSON & ELMER, 

101 SOUTH CANAL STR. 
10L CHICAGO. 

POTRZEBA doświadczonych prasow- 
ników przy kamizelkach. Płaca 4, 4y2 
i Gc za prasowanie na czysto. Wszyst- 
ko prasowane pierwszy raz maszyną. 
127 Haddon ave. G. Prebenson, 2gfe 
piętro. IGe 

POTRZEBA CO MASZYNIAREK 
PRZY DAMSKICH CEPRACH. BAN. 
NFR WAIST CO., 1R1 SO CLINTON 
UL, 16c 

RODACY! jeżeli jesteście bez roboty 
zaraz zgłoście się do najstarszego 1 

sprawiedliwego Pblsldego Agenta. Ja 
mam rozmaitą, robotę w mieście 1 na 

prowincyi dla wszystkich mężczyzn, 
kobiet, żonatych i samotnych, dziew- 

cząt i chłopaków; tak samo kolektuję 
długi i udzielam rady w sprawach są- 
dowych. Jan Lucas, Agent, 1G7 Wash- 
ington str., pokój 18. 10L 

POTRZEBA maszyniarek, do przy- 
szywania guzików, prasowników na 

szewki, także dziewcząt w naukę 
przy kamizolkach. Zgłcoió się: 2G5 

W. North ave. 21c 

POTRZEBA prascwników na szewki. 
płaca $13.00 tygodniowo. 1229 N. 

Spaulding ave. ICe 

POTRZEBA manzyniarek na całkie 

spodnie. Stała praca i dobra zapłata. 
5G4—566 N. Ashland axe., przy Mil- 
waukee ave., front na dole. 20c 

POTRZEBA ręcznych i małych dziew- 
cząt w naukę przy surdutach. Wydaję 
robotę do domu. 40 lngraham ul. ICe 

POTRZEBA dziewcząt do bejstowa- 
nia kantów przy sack surdutach. 693 
Holt ave. 16c 

POTRZEBA dobrych maszyniareK, 
przy spodniach i kobiet do finiszowa- 
nia spodni. 133 west Division ulica. 

17 c 

POTRZEBA dziewcząt od IG do 18 lat, 
do roboty w fabryce. Illinois Mallable 
Iron Co., 515 Diversey Boulevard. 16c 

POTRZEBA dziewczyny od 14 do 15 

lat do lekkiej domo.wej roboty. 1151 
N. Clark str. 16c 

POTRZEBA dziewcząt do roboty w 

szapie krawieckim, także doświadczo- 

nych bejściarek do dziur około ra. 

mion przy surdutach. Stała praca r 

dobra zaplata. Zgłosić się pn. 373 W. 

Ohio str. lGfc 

POTRZEBA prasownika na sze.wki i 
maszyniarek na całkie spodnie. 1191 
N. Leavitt ul. 16c 

POTRZEBA finiszerek przy surdu- 

tach. 256 Armitage ave. 3cie piętro. 
16c 

POTRZEBA chłopaka lub starszego 
człowieka, który Już poprzednio pra- 
cował w składzie rzeźniczym: 149 Wa- 

bansia ave., róg Dickson ul. 17c 

POTRZEBA finiszerek przy kolanko- 

wych spodniach. 567 Dickson str. 16c 

POTRZEBA polsko amerykańskiego 
młodego mężczyzny do pracowania 
dla agencyi pracy w ofiste. Adams, 
Tillotson & Elmer, 101 So. Canal st. 

POTRZEBA krawca do bejstowania 
kenwesu ł ręcznych dziewcząt, także 
bejściarek do kantó.w przy surdutach. 
695 Dickson str. 

POTRZEBA maszyniarek, stfyciarek i 
do robienia rękawów przy surdutach. 
Felder & Cohn, 78 Brighan. ul. 2gie 
piętro. ; 17o 

POTRZMBA bejśclarzy 1 t^ymerów 
przy -surdutach. 47 Brl^łtam ul.. — ■ 

POTRZEBA dziewczyny lub kobiety 
do domowej roboty. 1097 Evergreen 
avenue, bllzko St. Louis, ave. Wziąć 
"karę" North ave, 17c 

: L ~ 

POTRZEBA dziewcząt do bejstowania 
kantów przy sack surdutach. 683 Holt 
ave. 

POTRZEBA mocnego chłopaka od 16 

do 20 lat, do roboty przy karpetfach, 
może. być świeżo przybyły z kraju. 
Union Rug Co., 536 Ogden ave. 17o | 

POTRZEBA 12stu kobiet do .wyciąga- 
nia chwastów na farmie. Dixon. 3570 

North 40th ave. Wziąć Elston avenue 

"tramwaj", opuszczający róg Milwau- 
kee 1 Elston aves o godzinie 6.05 rano. 

POTRZEBA rzoźnlków, władających 
językiem niemieckim, w departamen- 
cie rzeźniczym, składu Wlaboldta, 931 
do 945 Milwaukee avenue. 

POTRZEBA 20 mężczyzn do roboty na 

ulicach. 23G W. Huron str. 

POTRZEBA dziewcząt do przyszywa- 
nia guzików przy surdutach. 95 Had- 
don ave. drugie piętro. Rothgieser 
Bród. 

POTRZEBA robotnika. Taki tylko Któ- 

ry potrafi piece) reperować. 795 Mil- 

waukee ave. 

POTRZEBA 3 dziewczyny do mycia, 
statek w restauracyi. Płaca $5.00 ty- 

godniowo. 1253 N. California ave„ 
blizko Milwaukee ave. 

POTRZEBA kieszepiiarek do .wierzch- 
nich kieszeni przy surdutach. K. So- 

backi, 143 Clea,ver str. 

POTRZEBA CASH GIRLS I BOYS, 
CHŁOPAKÓW I DZIEWCZĄT, TAK- 
ŻE DO OWIJANIA PACZEK, DO EG- 
ZAMINOWANIA. STAŁE MIEJSCE 
I DOBRA SPOSOBNOŚĆ DO AWAN. 
SU. ZGŁOSIĆ SIE O 8:30 RANO. 
DRUGIE PIĘTRO. WCHÓD Z MADI- 
SON UL. BOSTON STORĘ. STATE 
& MADISON- 17c 

POTRZEBA sześciu krawców. The 

Bell, 983—987 Milwaukee ave. 

POTRZEBA dziewcząt do szycia na 

maszynach. Stała praca. Eisendrafh 
Glove Co. Elston i Armitage aves. 19c 

POTRZEBA dziewcząt. Eisendrath 
Glove Co. Elstcn i Armitage aves. 19c 

POTRZEBA dziewczyny do bejstowa- 
nia kantów, także pier.wszej maszy- 

niarki. G9 Emma ul. 

I POTRZEBA dziewczyny lub kobiety 
w średnim wied-iu do domowej roboty. 
3 we familii. 586 Dickson ul., Zgłosić 
się po Ctej wieczorem. 

POTRZEBA doświadczonego mężczy- 
zny do robienia kamizelek. 745 Elk 

Grove ave. 17o 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty, małych dzieci nie ma. Dobra 

zapłata dla odpowiedniej. 70G N. Hoyne 
ave., górne piętro. 

| POTRZEBA młodych dziewcząt ao 

J pomocy w szapie krawieckim. 133 W. 
i Division ul. 17c 

| POTRZBA chłopaka do rygli i dziurek 
na maszynie przy spodniach. 831 N. 

Wood s*r. 17c 

POTRZEBA prasowników na czysto 
przy surdutach. Kuh, Nathan & Fi- 

sher, 8G2 N. Winchester ave. 

POTRZEBA polskiej dziewczyny do 

zwyczajnej domowej roboty. Nie po- 

trzebuje władać językiem angielskim. 
Mała familia. Zgłosić się w Niedzielę 
do pani Koritzky, 1354 Wabansia ave. 

17o 

Kupno i Sprzedaż. 
CHCĘ kupić dobrego konia'do buggy. 

I Teofil Stan. C94 Milwaukee ave. ICe 

NA SPRZEDAŻ domowe statki, mało 

używane. Muszę sprzedać bardzo ta- 

nio. 7GG N. Wood str., w tyle na dole. 

Zgłosić się- wieczorem pomiędzy 6 a 

8mą. ICe 

NA SPRZEDAŻ dom murowany""' na 

Jadwigowie na dwa pomieszkaj a, 
S1G00. Jan żarelc, 331 West Webster 

H 

NA SPRZEDAŻ salon. 221 Cornell u. 

lica. 17c 

NA SPRZEDAŻ murowany dom.war- 
tości $1,700. Sprzedam tanio w tygod- 
niu, oferty na miejscu. 155 Rhine ul. 

NA SPRZEDAŻ domowe rzeczy z po- 
wodu odjazdu. 235 Cornell str., z fron- 

tu u góry. 17c 

DO SPRZEDANIA na Maryanowie ła- 

dna duża lota rogowa, warta $1,500, 
musi być sprzedana, dla tego pójdzie 
za $850. Dwie loty na Jadwigowie, je- 
den blok od kościoła św. Jadwigi za 

$900. Dwiet loty w Avondale„ blizko 
Milwaukee ave. za $850. Teofil Stan, 
G94 Milwaukee ave. blizko Noble. 17c 

DO SPRZEDANIA na Jadwigo.wie dom 
na 4 pomieszkania, duża jasne, czy- 

ste pokoje; przynosi $35 miesięcznie. 
Potrzeba $800 na kupno tego domu. 
Teofil Stan, 0.94 Milwaukee ave, bliz- 
ko Noble. 17c 

Kupno i SpfZćdaż. 
FARMY! FARMY! 

* 
7f. fi V y ■'% 

Na sprzedaż lub wymianę 
na ChicagSfckie properta.. 

60 Akrów, 70 mil od Chi- 

,200 

W* 

J naiv ttj ■ v ut 11 wu vur 

cago. DobrtŁt>udyń- 
ki. Beż inwentarza. O 
Dobry grunt. Cena ? , 

80 Akrów 70 mil od Chi 
cngo. Bez budynków 
1 inwentarza. Dobry 
grunt. Cena. 

Po bliższe informacye zgłoście się lub 

piszcie do: 

A. A. JANKOWSKI & CO. 
Pokój 507, 84-6 LA SALLE ST. 

Wieczorem lub w Niedziele po południu 
pod nr. 2CG8 Milwaukee Ave. Avondsile. 

I oAiA/ii ua api^cuu^ uaiu^ tauiw, u 

| powodu choroby. 708 W. 18th place. 
19o 

PROPERTA na sprzedaż w Avondale. 
Skład z pomieszkaniem o jednem pię- 
trze na Milwaukee ave. Najlepsze 
miejsce dla zegarmistrza. 2491 Mil* 
waukee ave. 17o 

i NA SPRZEDAŻ grosernia w niemiec- 
ko polskiej okolicy, piękne mieszka- 
no pokoje, koń i wóz. Północna stro- 
na. 388 Ward ul. Lake.View. 1C c 

CZTERY dobre miejsca na salony do 
wynajęcia. Południowa strona, dwa 

miejsca są połączono z "boardiri^ 
HouBe" z urządzeniami. Zgłoście się 
4916 So. Ashland ave. 19 o 

NA SPRZEDAŻ salon w polskiej oko. 
licy. Sprzedaję z powodu choroby. 
Dobre opłacające się miejsce. Adres 

w Adm. Dziennika Chicagoskiego.lTc 

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

Potrzeba tylko $800 zadatku resztę mo 

żna opłacać miesięcznie rentem. 

Loty bi\ 26 1 2^ stóp szerokie, przed ka- 
żdą lotą śliczne cieniste drzewa. 

Bliższych infornucyi udzieli 

Edmund Szajkowski, 
2506 Milwaukee Avenue. 

Ofls otwarty codziennie l w Niedzielę po 
południu. 

KOŹMIŃSKI & YONDORF 
78 DEAUBOHN ST. 

POŻYCZKI NI REALNOŚCI. 
Pożyczki na budowę naszą Bpecyalnością. 

Apenci przyprowadzający ludzi po po- 
życzki of.r*vmHla knr7.v*tni» wumnk'. 

TAKI DOM DAJEMY DARMO. 
50,000 akrów wybornych gruntów fi rmer 

aklch i leśnych, w powiecie Gates, »tanle 
Wiaconsln. Dobra rola; wody pod dosta- 

tkiem; położona od 3 do 6 mil od miasta, 
Nizkie r eny 1 łatwe warunki. Zgłoście 
się lub piszcie do 

GEO. KNOBLAICH FARM LAND CO., 
SSr 05 Dearbora u!., &k61 

u»:609 Milwaukee Ar •Niedzielą rano. 

NA SPRZEDAŻ dobra grosernia, kto 
sobie życzy kupić niech się zgłosi po 
adres do Adm. Dziennika Chicagos. 
kiego. ICe 

NA SPRZEDAŻ 7 poicojowy dom i 2 

loty. Piękny ogród. $2,000. 1035 So. 
Lombard ave. Oak Park, 111. 19c 

NA SPRZEDAŻ salon tanio, z bardzo 
ważnej przyczyny, 147 Fry ulica, 17c 

NA SPRZuJDAż do "team" dobry koń. 
40 Lubeck str. 17c 

NA SPRZDAż salon, dobre wyrobiono 
miejsce. Tanio. 934 N. Paulina st. 

IS.Ua!i»!. i i ' 170 

NA SPRZDAż sprzęty domowe. 14 

Lessing str., blizko Chicago ave., w 

tyle u góry. 16c 

NA SPRZEDAŻ salon, najlepszy sa- 

lon na północnej stronie. Dobre miej- 
sce dla d.wóch samotnych lub małej 
familii. 55 Ontario ul. lCo 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków z po- 
.wodu sprzedaży propertów. Intereso- 
wani niech się zgłoszą o GteJ wieczo- 
rem. 751 Holt ave. 16c 

DO SPRZEDANIA jedyna próżna lota 
na Dickson ulicy, warta najmniej 
$2.000, a że musi l>vrt sprzedana na- 

tychmiast, dlatego pójdzie za $1,450. 
Papiery gwarantowane, że są czystA 
Teofil Stan, 694 Milwaukee ave., bll- 
zko Noble str. 17c 

NA SPRZEDAŻ grosernla tanio. 9i> 

Mc Henry ulica. IGe 

WM. E. HATTERMAN, 
7ó8 Milwaukee Avenue. 

Pożyczki na Realność 
po najniższych ratach procentu. JĄ 

NASZ SKARBIEC DO PRZECHOWYWANIA PIENIĘDZY ŁUB 
RZECZY WARTOŚCIOWYCH ZOSTAŁ pęWEĘKSZONYi ; ./ 

'j SKRZYNKI PO $3 ROCZNIE. 
— 
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