
W smutku pogrążeni rodzice, 
bracia i siostry niniejszem 
zawiadamiamy wszystkich, 
krewnych i znajomych iż na- 

sza śp. córka i siostra 

Weronika Czaja, 
opatrzona św. Sakramentami 

dzisiaj o Grodziuie bir.ej rano, 
w Panu Bo«ju zasnęła wiecz- 
nie, w kwiec ę ż)cia licząc 18 
lat i 4 miesiące. 
Pogrzeb odbedzie się w bro- 

dę, dnia 21q;o C7erwca, 1905 r. 

0 godz. 9tej rnno z dotnu żało- 
by pn. 703 W. 18la • lica do 
kościoła św. Wojc:ech'*, a 

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

praszamy wszystkich krew- 
nych i znajomych, w smutku 
pogrążeni: 
Jan i Franciszka Czaja, ro- 

dź c-; Franciszek, Piotr, Le- 
on, Juliusz i Edioard.bracia; 
Marta Wachowska, Rozalia 
1 Klara Czaja, 8'ostry; Lud- 
icika, Mary a, Anna i Wła- 
dzia, bratowe; Dr. J. Wacho- 
wski, szwagier. 

W smutku | okrążeni rodzice 
bracia i siostry, mniejszem za- 

wiał" uramy wszystkich krew- 
n>\ li i znajomych iż nasza śp. 
córku i siostra 

Kozalia Lipińska, 
opatrzona św. Sakramentami, 

dnia Ifyp Czerwia, o irodzinie 
12:15 no południu, zasnęła w 

Panu Bo«in wiecznie w kwie- 
cie życia, lic<nc 2J lat, 9 mie- 

sięcy i U dni. Dziewica Różań- 
ców n Ułjo Drzewa 17tej Róży. 
Pogr: e'> odbędz e sio w Śro- 

dę, dnia 21s»o Czerwca, o tro- 
dzinie 8:45 rnno, z domu żało- 
by pn. l'JT Clenver ul., do koś- 
cioła św. Stauibłiwa Kostki, a 

stamtąd na coicutirz św. Woj- 
ciecha. 

Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krew- 
nych i znajomych, w smutku 

pogrążeni: 
Karol i Rozalia Lipińscy, 

rod/ice; Antoni i Jan, bracia; 
Zofia i Józefa, siostry. 

RUCH W TOWARZYSTWACH. 
2E STANISŁAWOWA. 

— Oddział XII św. Kingi Macierzy 
Polskiej, ma swoje półroczne posie^ 

dzanie w środę wieczorem o godzinie 
pćł do Smej punktualnie, .w hali zwy- 

kłych posiedzeń. Obecność wszystkich 
członkln konieczna. — Anna Jóźwia- 
kowska, prezeska; Łucya M. Mucha, 
sekr. prot. 21 c 

— Dwór Matki B. D. TL No 91 N. 

K. L. ma swoje posiedzenie jutro o 

godzinie 2glej po południu w hall nr. 

I. Wszystklo 9iostry są proszone o 

przybycie, ponieważ ważna sprawa jest 
do załatwienia. Za nieobecność kara. 
— C. Dąbrowska, prezeska; M. A. Ko- 

nieczka, sekr. prot. 
— Tow. Ks. J. Poniatowskiego bę* 

dzie mieć jutro swoje półroczne po- 
siedzenie- Prezydent zaprasza wszy- 

stkich członków, ponieważ są ważne 

r prawy do załatwienia. Proszeni są. ta- 

kże o przybycie i ci obywatele, którzy 
mają zamiar wstąpić do tego towa- 

rzystwa. — Chas. Laskowski, prez.; 

Ign. Stecki, sekr., 147 Cleaver str. 

— Macierz Polska oddział 19ty, św. 

Anny, ma nadzwyczajne posiedzenie 
dziś wieczorem o godzinie Smerj w sa_ 

11 klubowej pn. 141—143 W. Division 

ul. "Wszystkie członkinie powinne być 
obecne, ponieważ są ważne* sprawyMo 
załatwienia. — Anna Klarkowska, pre- 

zeska; Rozalia Górska, sekr, prot. 
— Macierz Polską oddział 6ty, św. 

Stanisława Kostki, ma swoje regular- 
ne posiedzenie jutro to jest w środę 
wieczorom, w hali zwykłych posie- 
dzeń. Do zapłacenia jest 35 centów. 

Każdy członek powinien być obecny. 
— M. Sludzióski, Del. Z. G. 

Z MARYANOWA. 
— Kto posiada numer 349 od Tow. 

Polek św. Kunegundy Nr. 115, ma się 
zgłosić do P. Gawińskiego, 895 N. Her_ 
mitage ave., a otrzyma swą należy- 
•ość. wygraną. 

Z KANTOWA. 
— Macierz Polska ^Oddział iw. Ce- 

cylii nr. 15, ma kwartalne posiedzenie 
w środę wieczorem o go4# pół do 8ej. 
— M. Korzeniewska, pfc&z.j^M. Kwa- 

•Ińska, sekr. prot 
grany; 

DZIENNIK pHICAGOSKł^ 
tttJt wschodzi o S*mly ctronicach. l 

Klęska na morzu..; 

Dzieje nie pamiętają tak stra- 

ęznego pogromu morskiej potę- 
gi, jak ten, którego Rosy* dozna- 
ła w dniach 27, 28 i-29 mz ja T9°5- 
Liczebnie większą od rosyjskiej 
— tak co do statków, jak ludzi • 1 

była hiszpańska "Armada", która 
z rozkazu Filipa II miała' podbić 
Anglię. Wyruszyła ona z portu 
Lizbony 2950 maja 1588, składała 

się z 130 wielkich statków bojo- 
wych i 30 transportowych, wiozła 
2000 ochotników z najwyższej 
szlachty, I9>295 żołnierzy, 845° 
majtków, 2088 niewolników, 2630 
armat, olbrzymie, na 6 miesięcy 
przewidziane zapasy żywności 1 

amunicyi. Wiadomo, że prawie 
cała ta, na owe czasy przepotężna 
siła została zniszczoną nie w 

walnej z nieprzyjacielem rozpra- 
wie jednak, tylko przez potężniej- 
sze od rzeczy ludzkich żywioły, 
straszliwe a bezustanne burze, 
które towarzyszyły Hiszpanom 
od wód południowych do brze- 

gów Anglii, Szkocyi i Irlandyi, i 
nie ustały, dopóki z pysznej flo- 

ty nie pozostał ani jeden statek, 
zdolny do oporu choćby prze 
ciwko brytańskim łodziom ryba- 
ckim. Zwyciężyła wówczas "siła 

wyższa". 
o 

Automaty do proklamacyi. 
Wieczorem dnia 22go maja, 

podczas gdy tłum publiczności 
spacerował w ogrodzie ta.urydz 
kim w Petersburgu, z bocznej a- 

lei usłyszano huk wybuchu. W y- 
buchła mała skrzyneczka, z któ- 

rej posypało się3°proklamacyi na 

kartach rozmaitego koloru. Za- 
nim publiczność ochłonęła z pier- 
wszego wybuchu, dał się słyszeć 
drugi, w innej alei. Znów wybu- 
chła mała skrzyneczka, z której 
.posypało się 30 proklamacyi na 

kartkach: czerwonych, niebie- 

skich, białych i fioletowych. Za 
i chwilę nastąpił trzeci wybuch.Po- 

licya wraz ze służbą ogrodową 
zeazęła szukać po wszystkich ale- 

jach ogrodu i udało się im zna- 

leźć jeszcze całą skrzyneczkę. Z 

wielkiemi ostrożnościami pod- 
niesiono całą skrzyneczkę i zanie- 

siono do kantoru ogrodu, aby 
zbadać zawartość. Ledwie jednak 
zaniesiono ją do kancelaryi wybu- 
chła, pokój zapełnił się dymem i 

cała podłoga pokryła się prokk- 
macyami. "Wybuch był tak siln), 
jak strzały z kilku karabinów na- 

raz. W skrzynce znaleziono płyn, 
dotychczas niezbadany. Skrzynkę 
wraz z proklamacyami oddano 
tajnej pclicyi. 

Słowianka żoną Krzyżaka. 

Księżniczka Cęcylia meklem- 
burska, dziś już ccsarzewiczowa 
niemiecka, pochodzi z rodziny 
słowiańskiej. Mało kto wie, że w 

Europie, oprócz księcia czarno- 

górskiego, panującym, który ma 

czysto sławiańską krew w żyłach, 
jest książę meklemburski; pocho- 
dzi on bowiem w prostej linii od 
książąt obotryckich, należy przez 
to do bardzo starej dynastyi. Ale 
i po stronie macierzystej jest obe- 
cna cesarzewiczowa Niemiec na 

poły sławianką. Jej matka, wiel- 

ka księżna Anastazya, jest córką 
rosyjskiego w. ks. Włodzimierza. 
\V. ks. Anastazya mieszkała stale 
nie w Niemczech, ale we Francyi, 
w Cannes. 

o 

Wynalazek Polaka, 

Znany już dzisiaj wynalazca i 

hygienista mieszkań, inżynier 
Stanisław Kosiński z Charlotten- 

burga-, wynalazł aparat do oddy- 
chania w mieszkaniu najczyst- 
szem powietrzem, zastępującem 
powietrze morskie. Aparat ten ma 

za zadanie robienie ulgi osobom 

cierpiącym na astmę i hartowanie 

narędzi oddychania dla 

osób, podlegających 
często zakatarzeniu, a produkując 
czyste, pożywne powietrze, 
wzmacnia nerwy i pobudzając a- 

petyt, ożywia cały organizm. Wy- 
nalazek podany już został do o~ 

patentowania. : r 
i—o 

— Morawskie namiestnictwo roz. 

strzygając spór między ołomunieckiem 
arcybiskupstwecn przeci.w b. arcybi- 
skupowi -ks.. Kohnowi, zasądziło tegoż 
'aa' zwrot 8Ó"o;o<)(f kortm* 1a\ 
ko odszkodowanie za straty w dobrach 

arcybiskupaiwa. 

v: "'V- 

Dziesięć dolarów na minutę. 
Nieraz obliczano dochody wiel- 

kich bogaczów w stosunku clo go- 
dzin i minut, nigdy jednak nie 

f zdarzyło się, aby wynagrodzenie 
za jakąkolwiek pracę obliczone 

i było na minuty. Zastosowano to 

dopiero w New Yorku, gdzie 
słynna śpiewaczka estradowa 
miss Vesta Tilley, według umo- 

wy z impresaryem, pobiera po 10 

dolarów za minutę. Występuje o- 

na zazwyczaj dwa razy dziennie 
w trzech teatrach, a w każdym 
śpiewa przecięciowo 20 minut, za- 

j rabia zatem 400 dolarów dziennie. 
W umowie zastrzeżono wynagro- 
dzenie za śpiew i za czas użyty 
na: przybycie. 

o——— 

Z PITTSTON, PA. 

Smutny wypadek wydarzył się tu- 

taj w czwartek. Filip Nowak, o jednem 
ręku, konstabel z czwartej wardy, wra- 

cał według zwyczaju do dotiiu w nocy 

plantem kolejowym, i widocznie nie 

zauważył nadchodzącego pociągu gdyż 
znaleziono go tam około 3 godziny ra- 

no z obcięteml obydwoma nogami; 
przewieziony do domu, w d.wle godzi- 
ny później w strasznych męczarniach 
życie zakończył. 

o 

Naiwns. 

(Na latnlem mieszkaniu;. 
.Matka: — Helciu! Nie jedz tych ja- 
gód, bo możesz umrzeć! 

G-cio letnia Helciae- — Ee, nic nie 

szkodzi, to mnie bocian z po.wrotem 
przyniesie! 

— W Starymtargu rozbierają obe- 

cnie kościół katolicki. W tych dniach 

przy usuwaniu tafli znaleziono dwa 

drogocenne srebrna kielichy i patynę 
w bardzo dobrym stanie. Naczynia te 

pochodzą niewątpliwie z czasów woj- 
ny szwedzkiej. Ukryto je tam przed 
chciwością drapieżnego nieprzyjacie- 
la, dla którego nic świętem nie było. 
ówczesnego plebana w Starymtargu 
zamordowano. 

-cv 

Warszawa. — Dnia 3 czerwca 

zmarł w Warszawie August hr. 
Potocki. Była to jedna z najbar- 
dziej popularnych postaci w o- 

statnich latach czterdziestu na 

bruku warszawskim. Znany był 
pospolicie pod imieniem zdro- 
bniałym Gucia i lubiany przez 
wszystkich. Był dobry, uprzej- 
my, serdeczny, hojny, życie brał 
lekko i w tych trudnych warun- 

kach, w jakich się znajduje ary- 
stokracya pod zaborem rosyj- 
skim, spełniał swe zadanie o ile 
można jak najlepiej. Powtarza- 

my, że warunki były bardzo tru- 

dne, a to z tego względu, że ary- 
stokracya w życiu społecznem o 

tyle tylko ma racyę bytu, o ile 

przewodniczy narodowi, jeżeli 
zaś jakiś rząd, jak naprzykład w 

danym wypadku rosyjski zaka- 
zuje jej to przewodniczenie i u- 

suwa ją starannie od wszelkiej 
pracy społecznej, wówczas pozo- 
stają jej tylko te działy robót pu- 
blicznych, w które czynownictwo 
się nie miesza. Więc naprzykład 

1 sport, dobroczynność itp. Owóż 
śp. August Potocki oddawał się 
sportowi z wielkiem zamiłowa- 
niem i był jednym z prezesów 
Towarzystwa wyścigów kon- 

nych. Również na polu dobro- 
czynności ogromnie wydatną by- 
ła jego działalność. Był on synem 
Maurycego i Ludwiki z Bobrów- 
Piotrowickich, ożeniony był z Eu- 

genią Sianożęcką, córką Eugeni- 
usza i Lcontyny z Hołyńskich. 
Osierocił jedynego syna Maury- 
cego, liczącego obecnie lat 11, a 

którego opiekunem ustanowił Ja- 
kóba Potockiego, swego stryjecz- 
nego brata. 

Drobne ogłoszenia 
CZTERY DOBRE MIEJSCA NA SA- 
LONY DO WYNAJĘCIA. POŁUDNIO- 
WA STRONA. DWA MIEJSCA SĄ 
DOBRE NA BOARDING HOUSE. 
WSZELKIE URZADZENIA NA MIEJ- 
SCU. ZGŁOSIĆ SIĘ PN. 4916 SO. 
ASHLAND AVE. 23c 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę z 

wiktem lub bez 1 mogg. dostać zatru- 
dnienie w szapie. 241 Wabansia ave. 

20 c 

X. X. WIĘCKOWSKA Polska Kraw- 
czka przyjmuje w naukę do sukien 
szycia i uczy kroju od pierwszego 
dnia. 210 W. North ave. 20 c 

Poszukiwanie. 
Mężczyzna niedawno przybyły z 

kraju poszukuje zajęcia w składzie 
rzeźniczym. Ma trochę doświadczenia. 
Józef Dosedla, 1223 So. Spaulding ave. 

21 c 
■ " * ■ ■ 1 ■* 1 

KOWAL pierwszej klasy, zdolny, po- 
sfcukute zajęcia, i/roaśzak, 767 Nortl 
Paulina ulica. ,. 21 e 

:UO WYNAJĘCIA 4 duże jasne pokoj© 
ifa Jadwigówie. Teofif-lStkii, 6§4 Mil- 

• .waukee avet 21 c 

POTRZEBA dziewczyny do lekkiej 
dobowej roboty. 198 W. Division str. 
2gie piętro. xxx 

FOTRZEBA 100 dziewcząt do mycia ntat*k, 200 
do domowej roboty — zararem kucharek i 

dziewcząt do hoteli. 
64* MILWAUKEE AYE. 

PANI SCHMIDT AGĘNCYA PRAUY. 

cod/.i. nni« dziewcząt do lie- 
8 Hurncyi hotelów i domo\vt-j 
roboty. Kijstarazt polakla 
biuro w miodcie." 

POTRZEBA 
909 Milwaukee At. blizko Atbland av. 

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

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

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. Asplng & 
Sweet. xxx 

POTRZEBA natychmiast dziew- 
Oiąt do rozmaitej roboty. — Dziewczęta 
fczulcające za pracą gdzieindziej raczą 
się zgłosić gotowe do pr^cy du Kolba, 
772 Milwaukee Ave, naprzeciw Cleaver. 

POTRZEBA maszyniarek i ręcznych 
dziewcząt do finiszowania około szyi 
i przyszywania guzików przy kamizel- 
kach. Sochatt Bros., 3CG Wabansia av. 

górna piętro. 24c 

dla wszystkich 

>o 

■ 

I 

Pociąg opuszcza Ciybourn 
Janotion o godzinie 0:17 ra- 

no codziennie. 

Dobra Zapłata — 

Wyplata co wieczór. 

POTRZEBA ma:izyniarek na calkie 
spodnie. Stała praca i dobra zapłata, 
504—'5CC is. Ashland oxa., przy Mil- 
waukee ave., front na dole. 520c 

Którzy potrzebuj;* pracy do h<.« 
telów, restauracji lub jakiej iu- 

liej, Z^ioście się 425 Milwaukee 
Ave. a dostaniecie ją. 
POTRZEBA 100 dziewcząt do restau- 
racyi, hoteli i domowej roboty. Pol- 
skie biuro pracy. 540 Milwaukee ave., 
blizko Centre avo. zGc 

POTRZEBA polskich robotników na 

kolei w Indiana, Michigan, Iowa, Wis- 

consin i Minnesota. Przejazd darmo. 
Zgłosić się do: 

ADAMS TILLOTSON <Ł ELMER, 
101 SOUTH CANAL STR. 

10L CHICAGO. 

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

sprawiedliwego Pblskiego Agenta. Ja 
mam rozmaitą robotę w mieście i 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, 1C7 Wash- 
ington str„ pokój 18. 10Ii 

POTRZEBA maszyniarek, do przy- 
szywania guzików, prasowników na 

szewki, także dziewcząt w naukę 
przy kamizolkach. Zgłosić się: 205 
W. North ave. 21c 

POTRZEBA trzech prasowników na 

szewki przy surdutach. 25G Armitage 
ave., 3cie piętro. 20 c 

POTRZEBA Btyclarkl 1 symsarkl przy 
dobrych spodniach; także do szycia 
kieszeni. 447 N. Ashland ave. 20 c 

POTRZEBA ręcznych dziewcząt, ma- 

szyniarek i kierszeniarek przy surdu- 
tach. Bejśeiarza do bejstowania dre- 

lichu. Stała praca, dobra zapłata, co 

tydzień. G95 Dickson ul., w tyle. Levv 
Bros. 21 c 

POTRZEBA maszyniarek i finiszerek 
przy spodniach. 1598 Christiana ave. 

blizko Milwaukee ave. i Divereey. 20o 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 195 Dearborn ave. 20 c 

POTRZEBA prasownika do szewków 
przy spodniach. 1191 North Leavitt st. 

20 c 

POTRZEBA DO 
PODSZEWKI ROBIENIA, 

TEKOWANIA, 
BACK MAKERS, 

STYCIAREK; 
TAKŻE DO BEJ8TOWANIA, 

DZIEWCZĄT DO PRASOWANIA 
I GUZIKÓW PRZYSZYWANIA 

PRZY KAMIZELKACH. 
127 HADDON AVE. 

2-GIE PIĘTRO. 22.c 

POTRZEBA 1000 robotników do lasów 
w Michigan. Płaca $2G.00, .wikt i mie- 
szkanie. 200 mężczyzn do kopalni że- 
laza w Michigan. Płaca $2.00 dzieir- 
nitf; także mężczyzn do roboty na ko- 
lei w Illinois, Wisconsin, South Dako- 
ta, North Dakota i Iowa. Tani prze- 

jazd. J. Lucas, Polski Agent. 107 Wa- 
shington ul. Pokój 18. 23 c 

POTRZEBA dziewcząt do sztafirowa. 
nia i do przyszywania guzików przy 
surdutach. 95 Haddon ave., 2gie pię- 
tro. Rothgieser Bros. 

POTRZEBA finiszerów 1 dwóch męż- 
czyzn do hotelów; pięciu mężczyzn 
do rozbierania budynku; 60 dziewcząt 
do fabryk. 425 Milwaukee ave.. blisko 
Carpeńter str, 

DZIENNIK CHlfcAGQ8KI 
Je*t Jedynym dziennikiem polskim 
Ameryce ktfiry podaje codziennie 
Jl oyrkulacyf. 

tilif Cim 

PRACA. 
POTRZEBA finiszerek przy surdu- 
tach. 310 Ncble str. 21 c 

POTRZEBA dobrych dziewcząt do 
sztafirowania; także do guzików przy- 
szywania i małych do konwesu bejsto- 
wania przy surdutach. 936 N. Paulina 
ul. 21 c 

POTRZEBA maszyniarzy i maszynia- 
rek, finiszerek i bejściarek przy dam- 
skich żakietach. Stała praca i dobra 
zapłata. 411 Wabansia ave. 20 o 

POTRZEBA KOWALA. PIERWSZEJ 
KLASY MĘŻCZYZNY DO CIĘŻKIEJ 
ROBOTY. ZGŁOSIĆ SIĘ: UNION E- 

LEVATOR AND MACHINh CO. 144 

ONTARIO UL 20 c 

POTRZEBA 3 doświadczonych kraw- 
czek do szycia sukien. Najlepsza za- 

płata dla odpowiednich krawczelc. 
Stało zatrudnienie. Muszą mówić po 

angielsku lub niemiecku. Brewer. 254 
N. Carpemter ul. 22 o 

POTRZEBA finiszerek przy spo- 
dniach; także dziewcząt do czyszczę, 

nia. 717 Dickson ul. 21 o 

POTRZEBA "bunch makers" przy su- 

chej robocie. Stała praca. Dobra za- 

płata. Zgłosić się. 9G Washington ul. 
1 1 

POTRZEBA kobiet do przebierania 
szmat. Dobra zapłata. 100 East Web- 
ster ave. 20 c 

POTRZEBA dziewcząt do bejstowania 
przy "saclC surdutach. 083 Holt ave. 

20 c 

POTRZEBA mocnej dziewczyny do 

zwyczajnej domowej roboty. Nie po- 
trzebuje prać. Dzieci nie ma. Taka 

która chce się wyuczył za krawczkę; 
.wikt i zapłata. Spać na miejscu lub w 

domu. Musi mówić po angielsku lub 

niemiecku. Brower. 254 N. Carpenter 
str. 21 c 

POTRZEBA agenta i "solicitora" dla 
kompanii asekuracyjnej na życie. Do- 
bra sposobność dla stałego mężczy- 
zny. E. Hunter, Asst. Supt. Metropoli- 
tan Life Ins. Co. 1G4 E. North ave. 

21 o 

POTRZEBA stryperó.w przy tabace. 
103 Brigham ul., blisko Wood ul., w 

tyle. 

POTRZEBA pierwszych i drugich ro- 

cznych przy surdutach. 19 Will ul. 

POTRZEBA maszyniarck do rękawów 
przy surdutach. G3G N. Ashland ave. 

TOTRZEBA ldeszeniarek i do obrzu- 
cania szewków przy spodniach. 43 

Bauwans ul. 21 c 

POTRZEBA ręcznych dziewcząt i 
maszyniarek przy surdutach. 127 Had- 
don ave. 

POTRZEBA doświadczonych praso- 
wników przy surdutach. G9G Dickson 
str. 

POTRZEBA dzietwcząt w naukę, iii iat 

lub starszych. Munger's West SMe 

Laundry. 618 West Madison ul. 22 o 

POTRZEBA dwóch chłopaków do po. 
syłok, przeszło 16 lat do roboty w 

Machinę szapie. 81 East Erie ul., 2gie 
piętro. 

'POTRZEBA maszyniarki do kieszeni 
przy surdutach. 43 Tell Place. 

POTRZEBA doświadczonych praso- 
wników. Continental Clothing House, 
róg Milwaukee i Ashland avenucs. 

POTRZEBA dobrych maszyniarek 
przy spodniach i kobiet do finiszowa- 
nia. 133 West Division ulica. 22 c 

POTRZEBA praczki która zabiera pra- 
nie do domu. 502 North Robey ul., bli- 
sko Division. 

POTRZEBA doświadczonych kobiet w 

prasowaniu koronkowych firanek 
Robonet, 407 So. California' ave. 21 c 

POTRZEBA maszyniarek i ręcznych 
dziewcząt przy kamizelkach. 940 Gi- 
rard ul. 

POTRZEBA prasownika na czysto 
przy chłopięcych srudutach. 95 Had- 
don ave., 3ciel piętro. 
POTRZEBA prasownika na szewkl ! 

dziewcząt na maszynie, także ręcz- 
nych. 773 Girard ul. 

POTRZEBA chłopaka do robienia ry. 

gli i dziurek na maszynie przy spo. 
dniach. 831 N. Wood ul. 21 o 

POTRZEBA dobrego prasownika przy 
surdutach. Stała praca i dobra zapła- 
ta. 70G N. Ashland ave. 

POTRZEBA dobrego prasownika na 

czysto przy surdutach. 93G N. Paulina 
str. 

POTRZEBA dziewczyny do barwienia 
dzieci. 21 Ema ul. 21 c 

POTRZEBA pierwszej klasy finisze- 
rek. Stern, Mayer and Co. 208 E. Van 
Buren str. 

POTRZEBA dziewcząt do bejstowania 
kantów przy surdutach. 134 Wabansia 
ave. 21 o 

POTRZEBA dobrego prasownika na 

szewkl. 817 N. Paulina str. 

POTRZEBA chłopaka lub starego czło- 
wieka do bejstowania surdutów. 1125 
N. Hamilton ave., przy kościele św. 
Jadwigi. 21 c 

POTRZEBA prasownlkó.w przy ma- 

łych spodniach. 25C Armitage ave., 
górne piętro. 
POTRZEEA maszyniarek, ręcznych 
dziełwcząt i chłopaka do dziurek wy- 

szywania. 757 North Ashland ave. 

POTRZEBA chłopaka lub dziewczyny 
do obrzucania szewków przy spo- 
dniach. 742 N. Ashland ave. 

UDZIELAM prywatnych lekcy! an- 

gielskiego języka za umiarko.wanem 
wynagrodzeniem. Adresa można nad- 

syłać do Redakcyi Dzień. Chicagoskie- 
go. 

POTRZEBA ludzi na stacyę. Zgłosić 
się: 592 Dickson str., w tyle. na dole. 

POTRZEBA dziewcząt 127 Haddon 

ave.„ 2gie piętro. 22 c 

POTRZEBA prasownika przy surdu- 
tach. G9 Tell Place. 

POTRZEBA panie® i mężatek do wy- 

uczenia się kroju za połowę ceny; dla 

prącujących udrielam lekcyl wieczo- 

rfljłfl.' 653 N. Ashland kvu Apolonia 
Dworakowska. 22 cf 

u \ 

iv' 

Kupno i 

FARMY! FARMY! 
Na sprzedaż lub wymianę 
na Chicagoskłe properta. 

60 Akrów,70 mil o<3 Chi- jl 
o;tgo. Dobre budyń- Cif/-) r\ f\ry 
kl. Bez Inwentarza. A / /I 1(5 
Dobry grunt Cena 

60 Akrów, 70 rall od Chi- 
chgo. Bez budynków {f t r\ /\ 
1 Inwentarza, Dobry //) I -4 0 )l i 
grunt. Cena Y 'ąJ 
Po bliższe informacye zgłoście tlę lub 

piszcie do: 

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

Wieczorem lub w Niedziele po południu 
pod nr. 2SCC Milwaukee Ave. Avond;ile. 

Na Sprzedaż w Ayondale. 
Uamlln Ave. obok domu Starców 1 Sie- 
rot 2 piętrowe domy o 2ch mieszkaniach 
oa łatwe miesięczne wypłaty. 

Potrzeba tylko $300 zadatku resztę iw 

żna opłacać miesięcznie reniem. 

Loty są 20 I 27 stóp szerokie, przed ka- 
żdą lotą śliczne cieniste drzewa. 

Bliższych Inform łcyl udzieli 

Edmund SzajkowskI, 
25C0 Milwaukee Arenue. 

Ofls otwarty codzlpnnle 1 w Niedzielę pe 
południa. 

KOŹMIŃSKI & YONDORF 
18 DEAIIBORN ST. 

POŻYCZKI NA REALNOŚCI. 
Pożyczki na budowę naszą specyalnośclą. 

Agenci przyprowadzający ludzi po po- 
tyczki otrzymała lrnrzv«tne ■warunki. 

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

ekich i leśnych, w powiecie Gates, stanie 
Wlsconsin. Dobra rola; wody pod dosta- 

tkiem; położona od 8 do 6 mil od miasta. 
Nizkie icny i łatwe warunki. Zgłoście 
się lub piszcie do 

GEO. KNOBLAUCfl FARM LAND CO, 
Dearborn u!., 5J,1" 

K-M9 Milwaukee Av •Niedzieląrano''™'* 
NA SPRZEDAŻ grosernla I salon a 

powodu wyjazdu na farmy. 908 N.Her- 

mltage ave, 21c 

8 GKOSEitNIE w polskich okol'cach 
tanio do sprzednnlii, także załatwi:.m 
sprawy notarynlne w kiiżdej sprawia, 
Fr. Szulakiewicz, Notaryusz publiczuy, 
285 IIervey ul. 10 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków, cy- 

gar, tytoniu, książek szkolnych i dro- 
biazgów. Rent tani, $10. 34 Emma u- 

lica. 24 c 

NA SPRZEDAŻ salon, dobrze wyrobio- 
ny narożnik. Polska okolica. Zgłoście 
się i zobaczcie. 149 De Koven ul. 22 c 

NA SPRZEDAŻ sprzęty domowe, pra- 
wie jak nowe, używane 4 miesiące. 32 
Bismarck Court. Thomas Sodys. 21 c 

NA SPRZEDAŻ wóz mleczarski w do- 

brym stanie. 120 Cornelia ul. 23c 

KTO CHCE 
kupić lub sprza- 
dad property, 
grunt lub farmc 
albo pożyczyć 
pieniędzy na bu- 

dowę lub zakupno; albo kto ma pieniądze 
do wypożyczenia nu pierwszy morgecz, 
tan niech sią zglofl do polskiego kantora 

C. W. DYNIEWICZ & GO., 
800 Mllwaakee lie., J."l,„'"»sClilcago. 

Asekurujemy od ognL w najlepszych 
kTompanlac-n. Wyrabiamy wRzelkia pa- 
piery legalne. bclągamy spadkoblerstwa 
z Europy I wystawiamy pełnomocnictwa 
Vyll plenipotepoy#. 

|| o CnnOflał zn M prawdziwej war- 

lid 0[Jl£GU(U toścl — 100 Lotów 
w ciągle rosnĄcem przedmieściu Hanson Park. Po- 
lisą wraz z uwarancyą wykazującą czysty tytuł 
dostarczam darmo. Loty z frontem aa £1 

53tb Ave., 83x125, katda <P1UU 

57th Court, ścieki i woda zaprowa- SłOKA 
d/.one V&U\J 

57th Ave., ścieki i woda zaprowa- JfiOFifi 
dzone VOd\J 

50th Court, woda zaprowa- 8200 
Te 
Avt 
taniej 

ERNST STOCk', wł*fc|clel, 
874 E. Dirislon Ul. 

lub JAN F. RÓŻAŃSKI, acent, 
3868 Grand Ave., Hanson Park. 

NA SPRZEDAŻ dobry 6 a łon w pol- 
skiej okolicy. Adres w Adm. Dziennika 
Chic. 22 o 

NA SPRZEDAŻ tanio dwa konie do 

lekkiej roboty i "buggy". 625 N. 

Marshfield ave„ blisko Dirislon ul. 
21 o 

NA" SPRZEDAŻ salon. 1*1 W.'Chicago 
ave. 

NA SPRZEDAŻ 2 domy drewniane 1 

lota za $2,850 pn. 600 Holt ave. 26 o 

NA SPRZEDAŻ salon z propertaml lub 
bez. 83 Rawson str. 21 c 

NA SPRZEDAŻ d.wu-plętrowy dom 1 

"cottage" w tyle. 220 West Huron u- 

lica. 22 o 

NA SPRZBDAż skład cukierków, cy- 
gar, tytoniu, książek szkolnych 1 dro- 

biazgów. Rent tani, |1Q. 64 Emma u- 

lica. 26 o 

NA SPRZBDAŻ dobry dwa-plęt?owy 
murowany dom bllgko koicloł* św^tej 
Jadwigi. Tylko $1,100. Póldwę gató.wi 
kŁ Jan Żarek, 3$1 W. Webster ,ąye. 
NA SPRZEDAŻ dwie pifkne na 

Plea^ant Place, narożnik. j*d ąjley, na 

zachód od Western ave. Warte 11,000 
k&żflaf, ftfcrzedam obie xa tttt 
Zarik/ttl W. Webiter iii 

'r&j- 


