
KRÓL ALFONS W PARYŻU. 

W Paryżu panuje dotychczas 
jeszcze wielkie Ojrzenie, z pQWQ; 
du dokonanego nr kfdte- Atfoirsa 
zamach**. Nie czyłi sam wszakże, 
oburzenie to wywołał. Paryż 
przywykł do wszelkich tego xo- ] 

dzaju niespodzianek, a mieszkań- 
ca z nad Sekwany bomba tak ła- 
two nie wzruszy. Ale stało się, że- 

młodociany monarcha hiszpański 
wstępnym bojem zdobył ludność 

stolicy Francyi. Podbił serce Pa- 

ryżan niekłamanym podziwem dla 

wszystkiego, co widział dokoła, 
młodzieńczym zachwytem, jaki 
okazywał oglądanym, osobliwoś- 
ciom, szczerem zadowoleniem, z 

jakiem przyjmował owacye. Zau- 

ważono, że, siedząc obok prezy- 
denta w powozie, nieustannie o 

coś ipytał, ciągle żądał jakichś 
objaśnień. A Paryżanie lubią,gdy 
kto okazuje takie wielkie zainte- 

resowanie dla ich rodzinnego gro- 
du, jajc 2restztą każdy człowiek, 
choćby gród» ten nie był „mia- 
stem — światłem". 

U inwalidów, w Panteonie w 

ratuszu w kościele Notre Dame, 
— wszędzie okazywał król to sa- 

mo prawdziwe zajęcie. Do wiel- 
kich hal targowych wszedł przez 
bramę tryumfalną, wzniesioną z 

kapusty i sałaty, z owoców i wa- 

rzyw, obwieszoną seynkami i in- 

nemi smakołykami. Przekupki — 

„les dames des halles" — traga- 
rze, właściciele garkuchni, słynni 
„forts des halles" w olbrzymich 
okrągłych kapeluszach, w swych 
charakterystycznych fartuchach, 
uzbrojeni w wysokie kije, utwo- 

rzyli szpaler. Młoda dziewczyna 
— "muza hal", ofiarowała królo- 
wi bukiet i otrzymała w podzięce 
dwa serdeczne ca?usy, przyjęte o- 

krzykami niepohamowanej weso- 

łości zgromadzonych. 
Nie .poskromił humoru mło- 

dzieńczy monarcha w poważnem 
otoczeniu — w ratuszu nucił we- 

soło półgłosem w takt chóru 

"Marsyliankę", a wieczorem, w 

operze prawie nie odejmował lor- 
netki od oczu, pochłaniając wzro- 

kiem strojne paryżanki; wytrwał 
do samego końca widowiska i do- 

piero kwadrans po północy wsiadł 
z Loubetem do powozu, który 
pod eskortą kirasyerów toczył się 
zwolna po przybranej kwiatami i j 
chorągwiami, iluminowanej setka- 

mi barwnych lampek żarowych, 
rojącej się od ludzi Avenue de 1' 

Opera. Król sypał uśmiechy i 

ukłony, witany okrzykami na ca- 

łej drodze. 
Powóz królewski, ekwipaże 

świty i eskorta minęły Stępa pra- 
wie plac Komedyi Francuzkiej i 
na rogu, gdzie pałac Luwru i ho- 

tel Luwru stoją naprzeciw siebie, 
skręciły w mniej oświetloną u- j 

licę Rivoli. W tejże chwili rozległ 
się huk, zamigotał błękitnawy 
płomień, rozległ się ikrzyk prze- 
raźliwy, jeden t koni kirasyer- 
•skich padł, dwa inne, brocząc 
krwią, popędziły naprzód, jak 
szalone. Król wyprostował się w 

powozie, obejrzał się, powiedział 
coś Loubetowi, w tejże sekun- 
dzie zagrzmiała komendia, kira- 

syerzy otoczyli powóz ściślej, ko- 

nie pokłusowały szybciej i ors<zak 
znikł niebawem, pozostawiając 
za sobą zamęt piekielny. 

W panicznej trwodze uciekali 
ludzie na wszystkie strony — 

wszyscy mieli świadomość, że 

rzucono bombę i obawiano się 
drugiej. Przytomniej^ zajęli się 
ranionymi, których było 12, na 

szczęście nie ciężko, policya pu- 
ściła się w pogoń za 

uciekającymi, szukając, 
sprawcy zamachu. Nagle 
na ulicy Richelieu i innych rozle- 

gła się wrzawa — to tłum wymie- 
rzył sprawiedliwość różnym' lu- 

dziom, którzy z tego lub owego 

powodu wydawali się podejrzani. 
Podobnie jak publiczność, 

zmiarkowali też odrazu król i 
Loubet co wybuch oznaczał. Mo- 

narcha rzekł do prezydenta: "To 

tylko petarda!" A gdy wysiadł z 

powozu, odezwał się do towarzy- 
szów: „Chciano nas- nastraszyć, 
nic innego!" Następnego dnia 

rano wszakże pierwsze słowa,ja- 
kie powiedział dq otoczenia, by- 
ty: 

'' 

„N ie chciałem wczoraj powie— 
dnec co wted««enrrtcrbyra bom- 

U, któr| przeciw nam ««€o«e.: 

Nie chciałem tego powiedzieć, 
żeby prezydentowi snu nie: zakłó- 
cić". Potem opowiedział król do» 

k&dnie, jak widział Upadającego 
ttórilaj Jak powoź się zatrząsfc 
Radość wielką sprawiła nni wia- 
domość, że prezydent w nocy je- 
szce wystał depeszę uspakajającą 
do królowej-matki; sam zaś kazał 
się z nią połączyć telefonicznie i 

opowiedział przygodę. 
Po wysłuchniu mszy w kaplicy 

hiszpańskiej, — pojechał o godz. 
8 i pół rano z Loubeteffi na prze- 
gląd woj-sk do Chelons, nie oka- 

zując najlżejszego zaniepokoje- 
nia. 

o ■ ■■ • 

Król buduje. 
Monarcha belgijski ma namię- 

tność do budowania. Przebudo- 

wywa obecnie swój pałlac w 

Brukselli, przy ulicy Coudenberg 
stoją od lat kilku na pół wykoń- 
czone gmachy. — jest to wielkie, 
z inicyatywy króla powstałe, 
przedsięwzięcie „Mont des Arts'\ 

którego wykonanie wymaga 200 

mil. fr.; przy parku Cinąuante- 
naire wznosić każe król łuk try- 
umfalny; monarcha buduje w 

zamku swym w Laecken, w pawi_ 
łonie swoim w Ostendzie, w o- 

grodach nowonaby tej -posiadłości w 

Villefranch'e. Wireszcie najnow- 
szy projekt króla, to hala sławy 
przy Porte de Namur. Koszty, 
według planów architekta Bou- 
varda, oszacowane są na 40 mil- 

fr. Dziennik socyalistyczny Peu- 

p!e, wobec tych wszystkich 
wspaniałych budowli, przypomi- 
na nędzny stan mieszkań ubogiej 
ludności w Brukselli, któremi 
król nie interesuje się wcale. 

— —n—.— — 

— Wszystkich dyecezyj biskupich 
jest w świecie 924. Najwięcej dyece- 
zyj w stosunku do ludności posiadają 
Włochy: 269; w samem królestwie ne- 

apolltańskiem jest ich 99, w Sycylii 
17, w Sardynii 11, w Piemoncie i Li- 

guryi 26, w Lombardyi 1 państwie we- 

neckiem 19, w Emilii 8. Najlepiej u- 

posażony jest biskup Cefalii w Sycy- 
lii: pobiera 100,000 lirów rocznie. 

o- 

RUCH W TOWARZYSTWACH. 
ze STANISŁAWOWA. 

—- Administracya Chóru kościoła 

dolnego ma nadzwyczajne posiedzenie 
dziś wieczorem o godz. 7:30 w hali 

śpiewu. — J. S. Golubski, prez. 
— Rycerze Św. Marcina maja nad- 

zwyczajny musztrę dziś o godz. pół do 

8mej wieczorem. Obecność wszystkich 
jest pożądana, — A. J. Płociński, Na. 

czelnik. 
Z MARYANOWA. 

— Kółko Dram. ma swe posiedzenie 
dziś wieczorem o godz. 8meg punkt. 
Obecnośó wszystkich Jest pożądana.— 
Leon Kuca, prezes; M. F. Jaźwiecki, 
sekr. prot., 6G2 Noble str. 

Z KANTOWA. 
— Chór św. Agnieszki ma się ze- 

brać dzisiaj o godzinie pół do 8meJ 
wieczorem do hali śpiewu w bardzo 

ważnej sprawie. Każdy członek i każ- 

da członkini powinna się stawić. —B, 

S. Rybowiak, prezes; I. Górzyńska, 
sekr., 302 N. Center ave. 

Z AVONDAL£. 
— Dwór Króla Mieczysława, Nr. 

1167 Z. K. L. będzie miał swoje posie- 
dzenie/ Jutro, tj. we czwartek, dnia 22 

czerwca o godz. pół do 8mej .wieczo- 
rem w hali przy kościele Św. Jacka. 
Obecność każdego członka jest pożą- 
dana, ponieważ ważne sprawy są do 

załatwienia. — F. Tamiłła. nadleśni- 

czy; Fr. Kaczmarek, sekr., 15G9 Drakę 

ave. 

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

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 avei 

21 c 

KOWAL pierwszej klasy, zdolny, po- 
szukule zajęcia. Ignaszak, 767 Nortł 
Paulina ulica. 21 c 

DO WYNAJĘCIA 4 duże jasne pokoje 
na Jadwigowle. Teofil Stan, 094 Mil- 
.waukee avei ✓ 21 c 

POTRZEBA mężczyzn na staneyę. 819 
Milwaukee ave., 2gle piętro, front. 

POTRZEBA dwóch mężczyzn na stan? 
•ęyę z wiktem. 57G Milwaukee ave. 

'FOSZU&tJJjh się Aniiiy Barnes, którą* 
przyjechała do Cnicago przed tygo. 
dniom. Ktoby p -niej wiedział lub ona 
sama nfećfi się zgłosi pn. 711 :W. 20tłi 
ul. Szczepan Barnes. 

-gacaoemi»reg B4vision i Noble ul. Do-..-? 
bre miejsce na aptekę lub salon. 0' 
Dćnitefl, 225 We&t Ctatkgjó ave. 

A 
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POTRZEBA finiszerek przy surdu- 

tachNobl^tr^. 21 C 

POTŚtóKBA dobrymi Nłziefwćz&t -do 

sfctafiro Wania; także do guzików przy- 
szywania i małych do lcenwesu bejsto- 
wania przy Burdutacft. 986 N. Paulina 
ul." —V" ■ 21 c 

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

płata dla odpowiednich krawcżek. 
Stale zatrudnienie. Musza mówić po 
angielsku lub niemiecku. Brewer. 254 
N. Carpeaater ul. 22 c 

POTRZEBA finiszerek przy spo- 
dniach; także dziewcząt do czyszczę, 
nia. 717 Dickson ul. 21 o 

POTRZEBA "bunch makers" przy su- 

cliej robocie. Stała praca. Dobra za- 

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

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. Brewer. 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. 

POTRZEBA kieszenlarek i do obrzu- 
cania szewków przy spodniach. 43 
Bauwans Ul. 21 c 

POTRZEBA dziewcząt w naukę, 16 lat 
lub starszych. Munger's West Side 

Laundry. 518 West Madison ul. 22 c 

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

POTRZEBA doświadczonych kobiet w 

prasowaniu koronkowych firanek 
Robonet, 407 Sa California ave. 21 c 

POTRZEBA chłopaka do robienia ry- 
gli i dziurek na maszynie przy spo. 
dniach. 831 N. Wood ul. 21 c 

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

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

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

Jadwigi. 21 C 

POTRZEBA dziewcząt. 127 Haddon 
ave.. 2gie piętro. 22 c 

POTRZEBA paniein i mężatek do wy- 

uczenia się kroju za połowę ceny; dla 

pracujących udzielam lekcyi wieczo- 

rami. 658 N. Ashland ave. Apolonia 
Dworakowska. 21 c 

POTRZEBA pierwszej klasy praaownt* 
ka przy surdutach. 696—698 Dickson 
str. 

POTRZEBA kobiety flo czyszczenia 

pomieszkania. Teofil Stan, 694 Mil- 

waukee ave. 22 c 

POTRZEBA agentów do sprzedawa- 
nia domów i lot; dobre wynagrodze- 
nie i stała praca. Teofil Stan, 694 Mil- 
waukee ave. 23 o 

POTRZEBA bejściarza i prasownika 
na czysto przy surdutach. 375 West 
Division ulica. 

POTRZEBA strypefek. Stała praca i 
dobra zapłata. 1031 Milwaukee ave., u 

góry. 

POTRZEBA agentów lub agentek do 
sprzedaży lekarstwa Guzo Calvarian 
Elixir. 6G6 Milwaukee ave., 2gle pię. 
tro. P. J. Guzowski. 

POTRZEBA dobrego prasownika na 

czysto przy surdutach i małych dzie- 
wcząt do podbijania keąwesu i do fa- 

strzygów wyciągania; także do szta- 
firowania. 692—696 N. Ashland ave. 

23 o 

POTRZEBA pierwszej ręcznej, maszy- 
niarek do wierzchnich kieiszeni i do 
zeszywania rękawów; także bejścia- 
rza. 34 Bradley ul. 

POTRZEBA młodej dziewczyny w o- 

fisie dentysty. Zgłosić się natych- 
miast: 893 Milwaukee ave., róg Ash* 
land ave. Pokój 1—2. 

POTRZEBA doświadczonej panny do 
zawijania paczek (experienced wrap- 
per). Stała praca i dobra zapłata. H. 
MiBhkowsky, 688 Noblo ulica. 

POTRZEBA ręcznych dziewcząt do 
bejstowania kantów przy surdutach. 
103 Claever str. 22 c 

POTRZEBA MĘŻCZYZN DO ROBO- 
TY W MAGAZYNIE LODU POZA 
MIASTEM. JEFFERSON ICE CO. 27 
GRAND AVE. 22 c 

POTRZEBA maszyniarek, ręcznych 
dziewcząt i małych dziewcząt w naukę 
przy kamizelkach. 940 Girard ul. 

POTRZEBA prasowników na czysto 
przy spodniach. 418 Wabansia ave., 
blisko Milwaukee ave. 23 c 

POTRZEBA ręcznych dziewcząt przy 
surdutach. 95 Haddon ave., 2gie pię- 
tro. RothgieBer Bros. 

POTRZEBA dobrego klerka do gro- 
serni i służącej. 136 W. Blackhawk ul. 

22 c 

POTRZEBA starszej niewiasty do pro- 
wadzenia gospodarstwa i pielęgnowa- 
nia dwojga dzieci. 717 Dickson ul. 
W. WachowEki. 22 C 

POTRZEBA dobrej dziewczyny do 
szycia około kamizeletk na Singer ma- 

szynie do trymowania. 481 N. Wood 
ul. 22 c 

POTRZEBA do guzików przyszy.wania 
przy surdutach. 65 Emma ul. 

POTRZEBA pierwszych ręcznych 
dziewcząt do sztafirowania i guzików, 
także do bejstowania kantów; maszy- 
niarek do rękawów i kołnierzy sty- 
ciowania przy dobrych surdutach. 888 
Milwaukee av& 

POTRZEBA pierwszych i drugich rę- 
cznych przy surdutach. 19 Will ul. 

POTRZEBA maszyniarek do wszywa- 
nia rękawów prży ^ surdutach.7 9 
Thomas ul., róg WoQd. ;' iv : 

f 
POTRZEBA kobie4 ida*darcia: szwat 
100 E. W&b&ttir &va. 32 6 

POTRZEBA dziewczyny der lekkiej 
domowej roboty. 198 W. Division atr. 
2gle piętro. 

;: i—*? — 

"I JOT IIZ £13 A 100 dzUwcz4t do mycia atti«k, 900 
X ao dofnowtj roboty-*! *»«/em kucharek i 
dziewcząt do hoteli. I j {• 

-643 MILWAUKEE A TE. 
PANI SCHMIDT AGENCYĄ TftAtfY. 
T 

nATn7m k codzi nnlo <l/.i> wiz; t do "e- 
iii I K/rnA • MUTkcyi hot»l6w i dutnowt-j lVtl\Kl4UA roboty. Ni.J«-Hrsz< polskie 

biuro w mlt^ric. 

909 Milwaukee Av. bii*ko A«hi*nd *▼. 

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

POTRZEBA mężczyzn do młyna ka- 
miennego. 425 Milwaukee ave. GL 

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

POTRZEBA natychmiast dziew- 
o*ąt do rozmaitej roboty. — Dziewczęta 
szukające za pracą gdzieindziej raczą 
slą zgłosić gotowe do pracy du Kolba, 
772 Milwaukee Ave.f naprzeciw Cleaver. 

POTRZEBA maszyniarek 1 ręcznych 
dziewcząt do finiszowania około szyi 
i przyszywania guzików przy kamizel- 
kach. Sochatt Bros., 3GG Wabansia av. 

górne piętro. 21c 

dla wszystkich 

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

no codziennie. 

Dobra Zapłata- 
Wypłata co wieczór. 

którzy potrzebują pracy (lo ho- 
telów, restauracy i lub jakiej in- 

nej Zgłoście 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 ave. 2Gc 

POTRZEBA polskich robotników na 

koiei:w Indiana, Michigan, Iowa, Wis- 

consin i Minnesota. Przejazd darmo. 
Zgłosić się do: 

ADAMS TILLOTSON & ELMER, 
101 SOUTH CANAL STR. 

10L CHICAGO. 

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

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, 167 Wash- 
ington str., pokój 18. 10L 

POTRZEBA maseyniarek, do przy- 
szywania guzików, prasowników na 

szewki, także dziewcząt w naukę 
przy kamizolkach. ZgłoiBió się: 265 
W. North ave. 21c 

POTRZEBA ręcznych dziewcząt, ma- 

szyniarek i kieczeniarek przy surdu- 
tach. Bejściarza do bejstowanla dre- 
lichu. Stała praca, dobra zapłata, co 

tydzień. 095 Dickson ul., w tyle. Levy 
Bros. 21 o 

POTRZEBA DO 
PODSZEWKI ROBIENIA, 

TEKOWANIA, 
BACK MAKERS, 

STYCIAREK; 
TAKŻE DO BEJSTOWANIA, 

DZIEWCZĄT DO PRA80WANIA 
I GUZIKÓW PRZYSZYWANIA 

PRZY KAMIZELKACH. 
127 HADDON AVE. 

2-GIE PIĘTRO. ».• 

POTRZEBA 1000 robotników do lasów 
w Michigan. Płaca $20.00, .wikt i mie- 
szkanie. 200 mężczyzn do kopami że- 
laza w Michigan. Płaca $2.00 dzierr- 
nic; także mężczyzn do roboty na ko- 
lei w Illinois, Wisconsin, South Dako- 
ta. North Dakota i Iowa. Tani prze- 

jazd. J. Lucas, Polski Agent, 1G7 Wa- 
shington ul. Pokój 18. 23 c 

POTRZEBA prasownika przy .surdu- 
tach. 811 N. Wood ul., blisko North 
ave. 22 c t 

POTRZEBA maBzyniarek, ręcznych 
dziewcząt, chłopaka do dziurek wyszy- 
wania. 757 N. Ashland ave. 

POTRZEBA 2 mężczyzn do roboty 
przy starem żelaztwie. 525 .Elston ave. 

POTRZEBA mężczyzny do wszelkiej 
roboty około małej fabryki. Zgłosić 
się do pana Margolis, 333 So. Morgan 
ul., w czwartek rano. 

POTRZEBA finiszerek przy kolanko- 
wych spodniach. 88 Keenon str. 2G c 

POTRZEBA prasownika na czysto 
przy chłopięcych surdutach. 95 Haddon 
avo., 3cie piętro. i 

POTRZEBA dobregd prasownika na 

czysto przy Burdutach. 8G2 N. Win- 
chester ave. Kuh, Nathan and Fisher. 

Kupno i Sprzedaż. 
1 ■■ 

BARGAIN w North Chicago. Do sprze- 
dani^ piękna lota, ijCommonwealth i 
14ta ulića, jeden blok od kościoła Hslę- 
dza' Jędrzejka. Cena $150, jeżeli bę- 
dzie zadatkowana w tym tygodniu. 
Marcoł Stan. 785 Milwaukee ave. 

NA SPRZEDAż rzędy domowe. 919 
Clyboum ave. 

(t ... 

KUPNO I SPRZEDAŻ. ' 

4v. * ■' * ■ 

v -± 

$300 
Wpłaty potrzeba afoby kupić sobie 2 piętrowy dora 
na 2 pomieszkania i rentem spłacić resztą długu. 
Domy te są na wykończeniu przy Hamlln Ave. pomiędzy Dlveraey Ave. 
i Schubert ulicy blisko Domu Starców I Sierot w Avond..le, 

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

Bliższych luformacyl udzielają 

HEAFIBLD & KIMBELL, 
właściciele. 

1219 Chamber uf Conimerce Building. 
lub EDM. SZAJKOWSKI, Agent, 2566 Milwaukee Av. 

, Ofla otwarty także w Niedzielę po południa. 

WM. E. HATTERMAN, 
763 Milwaukee Avenue. 

Pożyczki na Realność 
po najniższych ratach procentu. 

NASZ SKARBIEC DO PRZECHOWYWANIA PIENIĘDZY LUB 
RZECZY WARTOŚCIOWYCH ZOSTAŁ POWIĘKSZONY. 

SKRZYNKI PO $3 ROCZNIE. 

DO SPRZEDANIA. 
McReynolda ul., dw t lęTrnwy $2 350 dom, dwa pomieszkania 

ulina ul., c 
8 reutów. 

Paulina ul., dwa domy, 2 loty, 550 
Iluron ul., 2 domy, 5 rentów, f: AA 

przynosi $29 V^,OUU 
Clybourn Pi., ładny dom, kąpiel gj 750 
Hermita^o Ave., dom murowany ^QQ 
Leavltt ul., dom murowany^ 000 
Emma ul^, dom murowany, 500 
Erio ul., 8 piętrowy dom drewn,, ^2 5QQ 
SuperloMil.. 2 pl«tr. dom mur., $4,000 
Aupueta ul. i plętr. dom drew., $2,200 
Aeliland Aro., 3 plątr. dom mur., 500 
Divislon ul., 8 piątr. dom mur., <£>£ "7ca 

$02 rentu < JU 

Wypożyczam pieniądze po 5 i 51^ procent. 
Zabezpieczam od ognia najtun!ej. 

TEAETT CTiV 601 Milwaukee Arenie, 
i ŁUr 1L olAA, bllNko Noble ulicy. 

Na Sprzedaż w Avondale. 
Ilamliu Ave. obok domu Starców 1 Sie- 
rot 2 piętrowe domy o 2ch mieszkaniach 
ca łatwe miesięczne wypłaty. 

Potrzeba tylko $300 zadatku resztę mo- 

żna opłacać miesięcznie rentem. 

Loty Bf\ 26 i 27 stóp szerokie, przed ka- 

żdą lotą śliczne cieniste drzewa. 

Bliższych Informacyl udzieli 

Edmund Szajkowski, 
2560 Milwaukee AYonue. 

Oflj otwarty codziennie 1 w Niedzielę po 
południu. 

KOŹMIŃSKI & YONOOKh 
78 DEAIiBOUN ST. 

POŻYCZKI NA REALNOŚCI. 
Pożyczki na budowę naszą specyalnośclą. 

Apencl przyprowadzający ludzi po po- 
tyczki 0tr7.vmrt1a knrzv*trtp Warnhk'. 

Baczność Rodacy! 
JA WAM radzę chodzić do swoich a nie 

obcych. Idźcie i przekonajcie się, że 
u J. PIOTROWSKIEGO możecie dotnć 

taniej Knrtjr (Kręto*e I wysyłki pienię- 
dzy nit gdziekolwiek indziej. Cw tjdzień 
odchodzą bardzo dobre okręty do Ilre- 
men, Iltimlntrgii i Rotterdamu. Także 

sprzedaje piękne fil i m j w star.acli Wis* 
cotisln i Błicllfffńn. każdemu radzę kto 

mi dużą familię i kto chce być twoim 
własnym panem, a uniknąć smrodów 
BtokjardowŁ-kich i nie mieć biedy w Chi- 

cago, to niech kupi sobie farmę, a będzie 
on i jego familia zdrowszą l i?częśilw3-i\ 
aniżeli w mieście. 

Proszę iść do jego biuru, a Jestem pe- 
wny, że nie będziecie narzekali. 

Biuro jest otwarte od 8 -ano do 9 go- 

dziny wieczorem. Numer biura 414 Mit* 
muikee Ave, albo domowe biuro 8121 S. 
Morgan ul* w Aptece blizko 81 ul. 

Z uszanowaniem W|>K Kod(k 
•JAKÓB ŁOBAR/EWSKI. 

NA SPRZBDAż grosemla w polskiej 
okolicy. Dobre miejsce dla Polaka; 
zarazem koń i wóz. Adres w Admini- 

stracji Dziennika. 

NA SPRZEDAŻ salon na północnej 
stronie. 55 Ontario ul. 

NA SPRZEDAŻ tania połudnlowo-za- 
chodni róg Chicago ave. i Noble ul.: 
lota 29x123 stóp, dwa domy: 3C5 W. 

Chicago ave I 532 Noble ul. Rent 
$90 miesięcznie. Zgłoście się 1 zobacz- 
cie to. EX C. Duensing, 352 Noble ul., 
po bliższe szczegóły. 27 c 

NA SPRZEDAŻ 5 groserni: $200, $300, 
$450, $000, $1000; 4 salony: $150, $350, 
$400, $600; 4 buczernle: $400. $500, 
$550, $800;, 3 barber shopy: $150, $250 
$350; 5 candy stores: $150, $250, $325, 
$400, $500; 2 składy kapeltiszy dam- 
skich: $700, $800; 2 składy pbuwia: 
$900, $1200. Marcel Stan; 785 Milwau- 

kee ave. .. y, ,~ 

NA SPRZEDAŻ d.wu-piętfowy dom 1 
'•battage'''* tyle.-£20 West Hufon u- 

11 ca, 22 o 

v* itf' 

| $2,200 

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

80 Akrów, 70 mil od CLI 
Ciigo. Dobre budyu' 
kl. Bez Inwentarza 
Dobry grunt. Cena 

80 Akrów, 70 mil od Chi- jl 
cngo. Bez budynków \JTT 
l lnwentaria. Dobry SUU 
grunt. Cena ij /*_/ 

Po bliższe Informacjo zgłoście elę lub 

piszcie do: 

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

Wieczorem lub w Niedzielo po południu 
pod nr. 2C66 Milwaukee Ave. Avondale. 

Na Sprzedaż 

TAKI DOM DAJtMY UAHMU. 
50,000 akrów wybornych gruntów fi mer 

eklch 1 leśnych, w powiecie Gates, stanie 
Wisconsin. Dobru rola; wodv pod dosta- 

tkiem; położona od 8 do 6 mil od miastu, 

Nlzkieceoyi łatwe warunki. Zgłoście 
się lub piszcie do 

0E0. KNOBUliCB FARM LAND CO, 
£5™'115 Dearborn u!, K"1 

ifctM Milwaukee Ał.gat^S""'' 
NA SPRZEDAŻ grosernla i salon z 

powodu wyjazdu na farmy. 908 N.Her- 

mitage ave. 21c 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków, cy- 

gar, tytoniu, kBląiek szkolnych 1 dro- 

biazgów. Rent tani, $10. 34 Emma u- 

lica. 24 c 

NA SPRZEDAŻ salon, dobrze wyrobio- 
ny narożnik. Polska okolica. Zgłoście 
się 1 zobaczcie. 149 De Koven ul. 22 o 

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

NA SPRZEDAń wóz tnleczarskl w do- 

brym stanie. 120 Corneila ul. 23o 

Krt % prawdziwej war- 

tości — 1(10 Lotów 
"• ciągle rosnącein przedmieściu Haneon P»rk. Po* 
linj wraz t cwarŁruyą wykazującą czysty tytot 
dostarczam darmo. Loty z frontem aa jfcl er* 

6&h AVb., 186*123, kaftda ...V10U 

57th^ Court, ścieki i woda zaprowt- $250 
57th Ave., ścieki i woda zaprowa- $9 50 
50:h^C#utt, woda **prow»- $200 
Te loty znajdują siĄ pomiędzy OrŚńd 1 Armitaf* 
Avq9. Nie czekajcie jeżeli chcecie korzystać > UJ 
taniej oferty. Na eąannio wysyłamy plun. 

EBNST STOCK, właściciel, 
874 E. DItIsIoii UL 

lub JAN F. RÓŻAŃSKI, agent, 
3808 Gmnd Atp., Hunson Park. 

NA SPRZEDAŻ dobry śatob w pol- 
skiej okolicy. Adres w Adm. Dziennika 
Chic. 22 o 

NA SPRZEDAŻ tanio dwa konie do 

lekkiej roboty i "buggy". 625 N. 
Marshfletd ave., blisko EHvislon ul. 

21 • 

NA SPRZEDAŻ 2 domy drefwnlane 1 
lota za $2,850 pn. 560 Holt ave. 26 o 

NA SPRZEDAŻ salon z propertami lub 
bez. 83 Rawson str. < 24 o 

NA~ SPRZEDAĆ dwu-plętrowy dre. 
wnlany dom i lota. North Place; lota 

35x100, tylko $1600. ĄdreBujćIe listy: 
28"r 2 Dei&onlk ChicagoBkt. 

NA SPlCfeapAż skład euttlerkftw. cy- 
fcśr, tytoniu, kstgiek siłplnycti1 4ro- 
biegów. Rant toni, |10. 

" 


