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Dlaczegote sklepy .są, tak szko- 
dliwe? Żeby to zrozumieć, zadaj- 
my sobie najpierw takie pytanie: 
Czy jest wskazanem, ażeby ginę- 
ło drobne mieszczaństwo,drobny 
przemysł i drobny handel? Czy 

jest pożytecznem dla narodu i 

państwa, ażeby panował tylko 
wielki kapitalista, który w da- 

nym razie przyciska do ściany i 

wyzyskuje drobnego przemysłow- 
ca, a wielkim magazynem zabija 
wprcst drobnego kupca? 

Jeśli chodzi o zdrowe społe- 
czeństwo, w którem nie wrzałaby 
bezustanna walka między nędza- 
rzem a milionerem, to niewątpli- 
wie nie może być pożądanym za- 

nik stanu średniego, średnio za- 

możnego i odpowiednio inteligen- 
tnego. Uzasadnioną przeto staje 
się walka z wielkimi magazyna- 
mi. Walka ta toczy się już i ma 

w każdym kraju odmienny cha- 

rakter, stosownie do postaci, w 

jakiej ukazują się tam wielkie ma- 

gazyny. 
W Anglii są one wymierzone, 

przeciw stowarzyszeniom spoży- 
wczym, którym zarzucają, że pro- 
wadzą obroty niezgodne z ich 

właściwą istotą, że nie ogranicza- 
ją się na stosunku wyłącznie z 

członkami, lecz poprostu dążą do 

zagarnięcia całego handlu i ciąg- 
nięcia zysków. W kołach drobno- 

kupieckich twierdzą, że urzędni- 
kom państwowym nie przystoi 
zarządzać takiemi stowarzysze- 
niami haiullowemi. 

Utyskiwania podobne są gło- 
śne w Niemczech, gdzie wogóle 
daje się już «»postrzedz usposobie- 
nie niechętne dla stowarzyszeń 
spożywczych. Zwróciło się ono 

zarazem i przeciw wielkim, zrze- 

szeniu ingiebkiemu pokrewnym 
instytucyom, jak „Niemieckie 
stowarzyszenieoficerów", i "Dom 

handlowy niemieckich iir.ędrj- 
ków". I tu wielką rolę grają wy- 
wody o konieczności oszczędzania 
stanu kupieckiego i przemysłowe- 
go, o niewłaściwości dla urzędni- 
ków zarządzania interesami prze- 
mysłowo kupieckimi itd. 

We Włoszech powstał również 
ruch przeciw zrzeszeniom spoży- 
wczym, a za główny cel pocisków 
obrał sobie Unione militare. 

Największe bezsprzecznie roz- 

miary przybrał ruch ów we Fran- 

cyi. Skierowany jest on przede- 
wszystkiem przeciw owym 
"Grand Magasins" paryskim, 
które zajęły w handlu i w życiu 
tak wybitne stanowisko. Ponie- 
waż są one czerni skończonem, 
przeto i ruch ten wzbudza zaję- 
cie charakteru ogólniejszego. Wy- 
soko rozwinięty system wielkich 

magazynów nieraz spotykał we 

Francyi ostrą krytykę, pochodziła 
ona zaró>vno z punktu obyczajo- 
wo-policyjnego, jak i ekonomicz- 

nego, tj. pokrzywdzonych przez 
wielkie magazyny interesów re- 

alnych. 
Ogrom hal sprzedażnych w 

których się tłoczą prawdziwe i u- 

dane arystokratki,mieszczki i ko- 

koty, dostarcza żywych i jaskra- 
wych obrazów. Nawet pospolity 
umysł przeczuwa, że ma tam 

przed sobą teren, na którym 
ścierają się wielkie przedsiębior- 
stwa społeczne, że roztaczają się 
przed nim blask i okazałość bo- 

gactwa nie sięgające podstaw,lecz 
błyszczące tylko powierzchownie. 
Patrzy on, lecz nie wie, gdzie po- 
zór się kończy i gdzie się odsła- 

nia odwrotna strona medalu. , 

Blichtr i fałsz stają się tam 

tbyt często źródłem złych instyn- 
któw, pokusą do zbytku ponad 
stan, a gdy ta duszą zawładnie, 
pokusa wprost do kradzieży. 

Wielki bazar jest uosobieniem 
niemoralności — mówi Mace, by- 
ły zwierzchnik policyi paryskiej 
— nikt nie zliczy łez wylanych z 

jego przyczyny i samobójstw,któ- 
re spowodował. Mace na dowód 

tego przytacza ze swej praktyki 
długi Szereg ponurych i odrażają- 
cych obrazów — wpływów baza- 
ru. GcJly kobieta, mówi on, wstąpi 
do jednej z tych hal, wszystko 
sprzysięga się przeciwko niej — 

chęć, podobania się, niebezpie- 
czeństwo upadku, łatwość kra- 

dzieży. Szkodliwy w$*yw ogar-, 
ma ją całą, chocfei~tani już metyl-" 
ko o jej pieniądze i oi&cz^dności 

domowe, lecz nawet o jej cnotę 
..i honor jnodziny. 

W 30tu pierwszorzędnych fir- 

tęgo fodzaju, obserwowa- 

nych przez przeciąg- czasu 5 let- 
ni, bywało przeciętnie 150 kra- 

dzieży dziennie. A twierdzą, że a- 

jenci policyjni i oficyaliści domów 
handlowych, oddani wyłącznie 
dozorowaniu, nie łapią nawet 

czwartej części złodziei i złodzie- 

jek. Że zwłaszcza ostatnie pocho- 
dzą bardzo często z warstw wyż- 
szych, jest to rzeczą ogólnie zna- 

ną. 
Te stosunki wraz ze względa- 

mi przynależnymi odbiorcom, do- 

prowadziły do pow;łtania szcze- 

gólnej organizacyi policyjnej, 
bardzo rozważnie działającej i u- 

nikającej hałasu. Ale dozór ów, 
nawet co do strony obyczajowo- 
policyjnej, nie stanowi jeszcze 
rzeczy najcharaktery styczniej- 
szej w tych magazynach, złodziej_ 
stwo bowiem, acz bardzo roz- 

krzewione i występujące czasem 

jak rzeczywista choroba, to nie 

jedyny spostrzegany tam wystę- 
pek. I mężczyzna, idący tam za 

popędami mniej lub więcej nie- 

czystymi, użycza obfitego mate- 

ryału wspomnianego urzędniko- 
wi policyjnemu. Idźmy jednak 
dalej, poprzestawszy na powoła- 
niu się na jego sprawozdanie i 

zwróćmy się do strony ekonomi- 

cznej rozpatrywanych urządzeń 
Wypieranie drobnego stanu ku_ 

pieckiego i przemysłowego siano- 

wi zjawisko najbardziej uderzają- 
ce i budzące najwięcej ogólnego 
zajęcia. Radzca mieski Gupian 
wzmiankuje we wniosku, przed- 
stawionym radzie naczelnej de- 

partamentu Sekwany,że już przed 
laty lOciu Boucicaut, założyciel 
firmy ,,Bon Marche" twierdzicie 
sklep jego równa si>; ix50 drobniej- 
szym interesom. "Bon Marche" 
tniai wtedy obrotu 'o do 70 mili- 

onów franków, dziś .d: ma prze- 
szło sto; liczba *vi"c wypartych 
ęldepow wzrosła z ęco co naj- 
mniej .lo Ij X>. 

W każdej dzielnicy widzimy, 
jak codziennie sklepiki zamykają 
się i nikną. Nie wszystkie zamie- 

rają — wszystkie jednak są dot- 

knięte. Rzeźnik, piekarz, kra- 
marz opierają się jeszcze, choć im 

coraz gorzej idzie, ale bławatnik, 
tapicer, czapnik, krawiec, kraw- 

czyni — ustępują. Niektóre ulice 

ongi w dzień ożywiony i hałaśli- 

we jak ul, wieczorem oświetlone 
i uczęszczane, obecnie są ciche, 
smutne i ciemne. Dziwimy się, 
pytamy, skąd ta zmiana? Szuka- 

my przyczyn tej chorobliwej nie- 

mocy, która całą dzielnicę dotknę- 
ła i przetrawia życie, jak krew w 

ciele anemicznem. Dochodzimy 
do skrzyżowania ulic i ledwie mo- 

żna przejść, takie cisną się tam 

tłumy, pojazdy i konie około bu- 

dynku drugiego i wielkiego jak 
koszary, wrzucającego z siebie 
na przepełnione chodniki różnego 
rodzaju towary, przedmioty słu- 

żące dio ubioru — kapelusze, rę- 

kawiczki, czapki, zwierciadła, 
krysiztały i porcelanę, meble —■. 

towary których jest tam pełno 
wszędzie, od iskrzących się i bar- 

wnych okien wystawowych aż do 

ostatnich kątów podziemia i 

poddasza. Oto ognisko, w którem 

drobne sklepy dzielnicy nikną. 
Dla nich ten olbrzymi karawan- 

seroj zastąpił 1200—1500 rywa- 
lów. Każde z jego pomieszczeń, 
każdy z jego oddziałów, zastąpił 
którąś zanikłą gałąź drobnego 
handlu. Każdy z nich stanowi 
ssawkę <polipa, porywającą wszy- 

stko, wysysającą i wyczerpującą. 
Nie dziw,że śmierci cisza panują 
dokoła olbrzyma — jest on drze- 

wem zatrutem, pod którego cie- 
niem nic żyć nie może. 

Tak mówią dwaj wytrawni 
znawcy Paryża. 

Obok zwycięzkiej walki z han- 

dlem drobnym toczą jeszcze wiel- 
kie magazyny walkę z magazy- 
nami średnimi, również dla tych 
ostatnich zabójczą. Statystyka 
wykazała, że w ostatnim roku w 

Paryżu znowu padło ofiarą tych 
wielkich magazynów do 70 maga- 
zynów średnich i około 50 trzecio- 

rzędnych1, które w ciągu ostatnich 
lat zabiło współzawodnictwo. 

W żadnym kraju uwaga publi- 
czna nie zajęła się tak tą sprawą 
jak, we Francy i Rozprawiano o 

niej z mównic parlamentarnych 
i w rozmaitych instytucjach, roz- 

tfząsano ją na zebraniach różne- 
6 m 

go rodzaju, w pismach fachowych 
i prasie codziennej. I zaiste zasłu- 

guje sprawa ta na głębsze bada- 

nia, bo idzie w niej w d£nym ra- 

zie już nietylko o ekonomiczne, a 

lei o ważne społeczne interesa. 

RUCH W TOWARZYSTWACH. 
ZE STANISŁAWOWA. 

— Macierz Polska oddział ś.w. Helek- 

ny nr. 18ty ma półroczne posiedzenie 
w środę wieczorem o godzinie ^>8mej, 
w sali nr. 3ciej. Obecność każdej 
członkini jest potrzebna. — Fr. Mar- 

cinkowska, prez. Franc. DomeOc. sekr. 

35 Sloan str. 
— Macierz Polska oddział 19ty św. 

Anny, ma swoje półroczne posiedze- 
nie dzisiaj .wieczorem, o godzinie %8, 
w hall zwykłych posiedzeń. Także za- 

prasza się tych, które mają zamiar 

wstąpić do tego oddziału. — Anna 

Klarkowska, prezeska. Rozalia Gór- 

ska, sekr prot. 141 W. Division ul. 

Z MARYANOWA. 
— Członkowie To.w. św. Grzegorza 

zbiorę, się w środę dnia 28 bm. o go- 
dzinie 7mej .wieczorem w hall zwy- 

kłych posiedzeń z oznakiem, poczem 
Tow. wystąpi na przyjęcie JE ks. Ar- 

cybiskupa Symona. Prezydent zapra- 
sza wszystkich członków o przybycie. 
— Mikołaj Hennek, prez. Adam Kuro- 

wski, sekr. prot. 959 Girard str. 

Drobne ogłoszenia 
KTOBY chciał wymienić chicagoskie 
property za farmę, niech się zgłosi li- 
stownie, a możemy pomówić, bo ja 
tam mieszkałem i także tam odjeżdżam 
na 4go lipca. Jan Wójcik, 1245 W. 21st 
Place. 28 e 

POTRZEBA wspólnika z $600 do ofi- 
so.wego interesu. Musi pisać 1 czytać 
po polsku i trochę po angielsku. 109 
Washington str. Stancya IG. Chicago, 
I]l- 27c 

MŁODZIENIEC, uczony krawiec, do- 

piero przybyły ze starego kraju, po- 
szukuje pracy przy krawcach. 762 Mil. 
waukee ave. Dziurkiewicz. 27 c 

W 6RODĘ DNIA 2?go CZERWCA 
Posiedzenie Unii pracujących przy ce- 

mentowych podłogach i chodnikach. 
Nominacya nowego urzędnika. P. H. 
Malloy. 28 c 

POTRZEBA ludzi na mieszkanie. 592 
Dickson ul, w tyle na dole. 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę z 

wiktem lub besz. 734 Milwaukee ave. 

3c!e piętro. 28 c 

DWÓCH fachowych rymarzy poszuku- 
je zajęć, ręczą, swoją pracę. 3133 
"Wells str. Władysław Czcczutka. 11 

ZGINĄŁ 
chłopak, liczący 5 lat, wł03y ma dłu- 

gie, blond, miał jasną bluzkę i grana- 
towe" majtki. Ktoby o nim wiedział ra- 

czy dać znać. 771 N. Ashland ave. Wa- 
lenty Andrzejewski 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 
158 W. Division ul, w tyle na dole. 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 
731 Milwaukee ave. 29c 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 632 
Milwaukee ave. pierwsze piętro front. 

28 c 

POTRZEBA polskich dziewcząt do ro- 

boty w szapie. Zgłosić się o godzinie 
8mej. Polskie miejsce. F. M. Delavan. 
219 State str. 2Sc 

POTRZEBA maszyniarek. także 50 fi- 
niszeTek przy spodniach. 10 do 14 cen- 

tów. Stała praca przez cały rok. 73 El« 
len ul. blizko Milwaukee ave. i Wood 
ul. 27c 

POTRZEBA maszyniarek i do pomocy 
przy surdutach. 36 Potomac ave. w 

tylę. 27 c 

PTORZBA kobiet do przebierania 
szmat, także do darcia. 29 E. Diyision 
ul. • 11 

POTRZEBA maszynłarek 1 małych 
dziewcząt do nauki prży spodniach. 31 
Marlon place bjisko Dłylslon ul. 27c 

POTRZEBA ludzi znających język an- 

gielski. Pensya $9.00 I dobre komiso- 
we. Stale miejsce. Zgłosić się pomię- 
dzy 4tą a 6tą godziną wieczorem. Wę- 
clewski, 1G4 East North ave., drugie 
piętro. 27 c 

POTRZEBA niewiast do szycia kafta- 
nów i fartuchów w domu. 548 West 
Chicago ave. blisko Paulina ul. 27c 

POTRZEBA 15 robotników do Kansas. 
Płaca $2.00 dziennie. Przejazd darmo. 
500 mężczyzn do losów w Michigan i 

W tartakach. Płaca od $26.00 do $30.00 
miesięcznie wikt i mieszkanie. Męż- 
czyzn do roboty w kopalnach żelaza w 

Michigan. Płaca $2.52 dziennie, także 
żonatych mężczyzn do roboty w fabry; 
ce blisko Chicago i Michigan. J. Lu- 
cas, Polski Agent. 167 Washington ul. 
Pokój 18ty. 27 o 

POTRZEBA przy spodniach dobrych 
maszyniarek. 10 Park ul. w tyle. Pier- 
wsze piętro blisko Wood ul. ł Milwau- 
kee ave- 1 1 

POTRZEBA kieszeniarek przy surdu- 
tach, także dziewczyny do rękawów 
zeszywania. 584 DIckson ul. 27 c 

POTRZEBA dobrej maszyniarkl lub 
maszyniarza przy surdutach i dziew- 
cząt do drugiej ręcznej roboty. 1161 
North Lincoln ul. 27 o 

POTRZEBA maszyniarek do kieszeni 
przy surdutach, dziewcząt do małej 
roboty. 558 N. Paulina ul. 28 c 

POTRZEBA do kamizelek finiszerek 
do finiszowania w szapie. Płaca 1% c. 

i 1% c.; także do tekowania kieszeni, 
robienia podszewki, tekarek. bejścia. 
rek "back makers" i do przyszywania 
guzików przy kamizelkach. Dajemy 
najlepszą zapłatę w mieście, 127 Had- 
don ave. 2gie piętro. 3 ł 

POTRZEBA 5 dziewcząt do posługi 
w kuchni w hotelu letnim. Płaca od 
20—25 doi. miesięcznie. 643 Milwau- 
kee ąyę. Mra. Schmidfg HmuL Agen. 

POTRZEBA maszyniarek do spodni, j 
18* centów od sztuki; wypłata co ty- 1 

dzteó. E. Fisher, 380 W. 18th śtr. 30 o 

POTRZEBA PIERWSZEJ KLASY 
DZIEWCZĄT DO ROBIENIA DZIU- , 
REK, FINISZEREK | "LAPEL MA- 

KERS" PRZY MEZKICH DOBRYCH' 
SURDUTACH. ZGŁOSIĆ SIĘ NA- 
TYCHMIAST. 316 FIFTH AVE., 4TE 
PIĘTRO. J. W. COHN AND CO. 

xxxx 

POTRZEBA robotników przy nowo 

budującej się kolei w Wisconsin, Mi- 
chigan, Iowa i Illinois. Płaca $1.75 do 

$2.00 dziennie; wikt $4.00 tygodnio. 
wo; dośC pracy aż do czasu, gdy zie- i 
mia zacznie marznąć. Także robotni- j 
ków do kompanicznej roboty, płaca ; 

$1.50 dziennie; .wikt $3.50 tygodnio- j 
wo. Przejazd darmo. Wysełamy co- | 
dziennie. Mówimy po polsku. 87 So. ; 
Canal ul. Clapp, Norstrom Co. 5 1 | 

POTRZEBA 100 dziewcząt do mycia etaujk, 200 
do domowej roboty — zaruem kucharek i 

dziewcząt do hoteli. 
643 MILWAUKEE ATK. 

PANI SCHMIDT AGENCYA PRACY. 

nATnim i codri-nnle dr.irwczat do He. 
rl liK/rnA ® miracyl hot«lów 1 domowi J 
1 Iobotf KaJB<ar82« polaki* 

biuro w miMtio. 

909 Milwaukee At. fclizko Ashland ar. 

POTRZEBA trymera, maszyniarek i 

ręcznych dziewcząt przy surdutach. 
374 W. North ave. 27c 

POTRZEBA dzie.wcząt do bejstowania j 
kantów i finiszerek do surdutów, dzie- 
wcząt .w naukę i do bejstowania dziur | 
około ramion. 777 Milwaukee ave. w j 

tylnym domu. 2gie piętro. 27c J 
POTRZEBA doświadczonych albo nie- 
doświadczonych maszyniarek do tka- 
nia i nawijania bawełny lub jedwabiu, 
i do wszelkiej Innej roboty. A. B. Sei- 
dler and Sons, róg North Park ave. i 

Eugene ulica, blisko Lincoln Parku. 
■m 1 

POTRZEBA dziewcząt do wierzchnich 
kieszeni przy surdutach. Moorman ul. 
róg Luli place. Pierwsze piętro. 

POTRZEBA maszyniarek do spodni. 
152 W. Blackhc.wk ul. 28 c 

POTRZEBA maszyniarek 1 ręcznych 
dziewcząt przy kamizelkach 940 Gi- 
rard ul. 

POTRZEBA dobrego prasownika do 
szewków przy dobrych szapowych 
surdutach. Jedno kieszeniarkę na kie- 
szenie w podszewce, dwie ręczno 
dziewczyny do małej roboty. 27 Emma 
ul. 28 c 

POTRZEBA maszyniarek do pierwszej 
roboty, także do obszywania tasiemki 
i ftyciarek do kantów przy surdutach 
9 Thomas u!, róg Wood ul. 

POTRZEBA dziewcząt przeszło 16 lat 
do lekkiej roboty w fabryce. Charlca 

W. Shonk Co. G35 H. Wood ul. 

POTRZERA natychmiast dziewczyny 

do dziurek. Zarazem finiszerelt. 133 
IW. Division ul. 

POTRZEBA przystojnego chłopaka do 

pomocy w "cutting room". L. Feder. 
S99 Milwaukee ave. 3cie piętro w tyle4 

POTRZEBA mężczyzn na kolej w mie- 
ście, $2^00 dziennie. 425 Milwaukee 
ave. 

POTRZEBA pierwszych 1 drugich rę- 
cznych dziewcząt przy surdutach. 951 
North Wood ul. 1 1 

POTRZEBA dobrych maszyniarek do 

całych spodni. 103 Augusta ul. 1 1 

POTRZEBA pierwszych i drugich rę- 
cznych i do sztafirowania rękawów. 
Także wydaję robotę do domu przy 
surdutach. 19 Will ul. 

POTRZEBA dobrej czystej dziewczy- 
ny do zwyczajnej domowej roboty, i 
Musi mó.wić po niemiecku. 1085 Mil- 
waukee ave. 

POTRZEBA prasownika do krótkich 
spodni. Małych dziewcząt do szapowej 
roboty. 25C Armitage ave. górne pię. 
tro# 
POTRZEBA kleszeniarek. ręcznych do 
kantów bejstowania, także prasowni- 
ka. 757 N. Ashland ave. 

POTRZEBA prasownlkó.w, kieszenia- 
rek 1 ręcznych przy surdutach. 242 W. 
Blackhawk ul. Delastowlcz. 

POTRZEBA dobrego bejściarza przy 
szapowych surdutach Stała ~raca, do- 

bra zapłata od $12.00 1 wyżej. 2G5 W. 
North ave. 

POTRZEBA dobrego człowieka lub 

kobiety do zarządzania szapem kra- 
wieckim ze spodniami. 7S5 Milwaukee 
ave. 

POTRZEBA dziewcząt do przyszywa- 
nia guzików i bejstowania drelichu. 34 
Bradley ul 

POTRZEBA kieszetiiarek 1 do robie- 
nia podszewki przy surdutach. 096 
Dickson ul. 

POTRZEBA dwóch mężczyzn do robo- 
ty na farmie, świeżo przybyli maję j 
pierwszeństwo. 243 Augusta ul. 

POTRZEBA ręcznych dziewcząt przy j 
surdutach. Dziewcząt do małej roboty. ! 
C95 Dickson ul. 28 c ! 

POTRZEBA dziewczyny lub chłopaka j 
14 lat do ofisu. 909 Milwakuee ave, 

POTRZEBA dziewcząt do wyszywania 
dziurek przy kamizelkach. Płaca 1% 
centa. 127 Haddon ave. 2gle piętro 

29 ć 

POTRZEBA człowieka w starszym : 

wieku do pomocy w grosernl. 158 N. 
Centre ave» 28 c j 
POTRZEBA 5ciu mężczyzn do roboty 
przy starem żelaztwie. 99—101 Augu- , 

sta ul. 

POTRZEBA dziewczyny do bawienia j 
dziecka i do lekkiej domowej roboty. 
G17 Dickson str. górne piętro. | 
POTRZEBA dziewczyny lub kobiety 
w starszym wieku do domowej roboty 
i dziecka. Trzy osoby .w familii. Zgło- 
sić się 586 Dickson ul. od 5tej do CteJ 
wieczęrem. 
POTBfeEBA przystojnej dzie.wczyny 
da domowej roboty przy amerykań- 
skiej familii. Nowo. przybyła zostanie 
przyjęta. Stałe miejsce. 1601 Ballou 
ul. bUsfce DiYersej,. Loeaa Sauare. 

-iif 
POTRZEBA "buncli makers" przy su- 

chej robocie. Stała praca. Dobra za- 

plata. Zgłosić się. SC Washington ul. 
1 1 

RODACY! jeżeli jesteście bez roboty 
zaraz zgłoście się do najstarszego i 
sprawiedliwego Pblskiego 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 1 udzielam rady w sprawach są- 
dowych. Jan Lucas, Agent, 167 Wash- 
ington str., pokój 18. 10L 

Którzy potrzebują pracy do ho- 

telów, restauracji lub.jakiej in- 

nej. Zgłoście się 423 Milwaukee 
Aye. ii dostaniecie ją. 
POTRZEBA polskich robotników na 

kolei w Indiana, Michigan, Iowa, Wis- 

consin i Minnesota. Przejazd darmo. 

Zgłosić sie do: 
ADAMS TILLOTSON & ELMER, 

101 SOUTH CANAL STR. 
10L CHICAGO. 

POTRZEBA 50 maszyniarek przy 
damskich reprach. Eanner 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 Agcnsi, 81 So. Canal 
ul. i 20 W. Madison ul. Asping & 
Sweet. xxx 

POTRZEBA natychmiast dziew- 
C ąt do rozmaitej roboty. — Dziewczęta 
hzukjijące za pracą gdzieindziej raczą 
pię zgłosić gotowe do pmcy du Kolba, 
772 Milwaukee Ave, u-.iprzeclw Cleaver. 

POTRZEBA dziewczyny do lekkiej 
domowej roboty. 198 W. Division str. 

2gie piętro. xxx 

POTRZEBA doświadczonych maszy- 
niarek i finisżerek przy damskich su- 

knaich. Chas. S. Kolber and Co. 4G E. 
Jackson boul. pomiędzy State i Wa- 
bash ave. 28 c 

POTRZEBA doświadczonych maszy- 
nlarzy 1 finiszerów do damskich su. 

kien. Chas. S. Kocher and Co. 4G E. 
Jackson biul. pomiędzy State i Wa- 
bash ave. 28 c 

TOTRZEBA dziewcząt w fabryce to- 

warów wiązanych w naukę na maszy- 
nach do wiązania rękawiczek, takżo 

do innej roboty. Pracy dość na cały 
rok my dajemy, lekcye darmo do nowo 

początkujących. Friedlander, Brady 
and Co. 228 Green ul. róg W. Con- 
gress. 10 1 

POTRZEBA dziewczyny do bawienia 
dziecka. 38 Front str. 28c 

POTRZEBA pierwszego maszyniarza 
do wszywania rękawów, tasiemki, tak- 
że dziewczyny do szycia podszekwi i 

styciowania surdutć.w, także do sztn- 
firowania przy męzkich surdutach. 888 
Milwaukee ave. 27 c 

POTRZEBA dziewcząt do przyszywa- 
nia guzików przy surdutach. 95 Had- 

don ave. 2gie piętro. Rothgieser Bros. 

POTRZEBA styciarek przy surdu- 
tach. 95 Haddon ave. 2gie piętro. Roth- I 

gietser Bros# 
POTRZEBA ręcznej dziewczyny i ma- 

szyniftrek przy surdutach. 127 Haddon 

ave. C-lube. ; 

POTRZEBA doświadczonych panien 
pprzedawaczek. Dobra zapłata. Zgłosić i 
się natychmiast. Shapiro's Fair. G86 

Nobl© ul. 

POTRZEBA chłopaka lub mężczyzny 
do roboty około składu paszy, siana i 

węgli Musi mieć rekomendacye. 473 
N. Ashland ave. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. Nowa przybyła ma pierwszeń. 
stwo. 527 N. Ashland ave. 28e 

POTRZEBA pierwszej klasy bejścia- 
rek do dziur około ramion 1 do przy- 
szywania guzików przy dobrych sur- 

dutach. 208 E. Van Buren ul. Stern, 
Meyer & Co. 

POTRZEBA dziewcząt IG lat lub 

przeszio do owijania stołków. Johnson 
Chair Co. 255 N. Green str. 28 c 

POTRZEBA praso.wnika do kantów 
na maszynie, prasownika do prasowa- 
nia ręcznie, oraz raaszyniarek przy 

surdutach. 09 Tell place, górne piętro. 

POTRZEBA bejśclnrck przy pła- 
szczach (cloaks). C33 North Irvlng 
ave., blisko Dlvlslon ulicy. 28 c 

POTRZEBA dziewcząt do robot}' na 

maszynach do szycia. Doświadczone 
lub bez Eisendrath Glove Co. Elston 
1 Armitage aves. 29 c 

POTRZEBA bejściarek do kantów 

przy surdutach. 70 Emma ul. 28c 

POTRZEBA agenta i so'.icytora dla 
kompanii asekuracyjnej na życie. Do- 
bra sposobność dla stałego mężczy- 
zny. E Hunter Ass't. Sup't. Metropo- 
litan Life Insuraoce Co., 1G4 East 
Ncrth avo. 

POTRZEBA prasownika na szewkl 
przy surdutach. C83 Holt ave. 

POTRZEBA prasowników na szewkl 1 
na surduty przy surdutach. 754 N. 
Wood ul. róg Mft Reynolds ul# 
POTRZEBA maszynlarek do podszew- 
ki, także kieszeniarek przy surdutach. 
Stała praca i dobra zapłata. 34G W. 
Ncrth ave. górne piętro, w tyle. 

POTRZEBA doświadczonych maszy. 
niarek 1 bejściarek albo bejśclarzy 
przy sukniach. Zgłosić się natych- 
miast. G9 Tell* place, blisko Ashland 
ave. pierwsze piętro. 

POTRZEBA doświadczonych maszy- 
nlarek 1 ręcznych. Także prasowników 
przy kolankowych spodniach. 907 N. 
Wood ul. Baumgard. 

POTRZEBA dalewczą-t do domowej} 
roboty, musz& mó.wić po angielsku. 
Płaca 4 doi. tygodniowo, G43 Milwau- 
kee ave. u góry. 

Kupno i Sprzedaż. 
* " ■ ■—■— 

NA SPRZEDAŻ tanio połudnlowo-za- 
chodnl róg Chicago ave. l Noble ul.: 
lota 29x123 stóp, dwa domy: 365 W. 
Chicago ave 1 532 Noble ul Rent 

$90 miesięcznie. Zgłoście się 1 zobacz- 
cie to. B. C. Duenslng, 352 Noble ul., 

po bliższe szczegóły. 27 o 

Kupno i Sprzedaż. 

2 piętrowy dom nowy, 3 pomłe. 
czkania i sztor na Miiwaukee Ave., 
w Ayondale.1 Masi byó sprzedany 
natychmiast za bardzo nizką cenę. 

Także 2 loty i dom na jedno mio- 
szkanie, bardzo łndne miejsce. Te 
powyższe properta muszą być 
sprzedane natychmiast. 

Bliższe informacyo i przyczynę 
sprzedaży udzieli wam. 

A. A. Jankowski & Co., 
25GG Milwaukee Ave. 

Można przyjść wieczorem lub vr 

Niedzielę po południu. 

TAKI DOM DAJEMY DARMO. 
CO,000 akrów wybornych gruntów fi rmi»r 

skIch I leśnych, w powiecie Oates, Kanie 
Wlaconsin. Dóbr* rola; wody pod do#u- 

tkiem; położona od 8 do 6 mil od roU>-ti. 
Nizkie<envł łatwe warunki. Zgłoicie 
B<ę lub piszcie do 

GEO. KNOBLAUCfl FARM LAND C0H 
o«Srny 115 Dearborn o!., ££4j 

£L;609 Milwaukee Av •Niedzielą rano. 

Na Sprzadaż zn yt prawdziwej wair- 

toścl — 100 liOlórr 
fljjsle roenącem przedmieściu Hanson Pnrk. Po- 

)l-<)wrax x ',-trarancrą wykazującą czysty tytnl 
d jstarczum darmo. Loty z frunteui aa w 1 kf) 

SSth Av«?., 25x135, każda vlc>U 

B7th^ Court, ścieki l woda ziprowa- ...$230 
67th^Ave., ścieki i woda zaprowo. &95Q 
Sfl.h Court, woda zaprowa- ...8200 
Te loty znajduja si(j pomiędzy Grand i Armifug# 
Ave*. Nie czekajcie Iriell chcecie korzystać z tej 
laLiej oferty. Na źądunio wysyłamy pl .n. 

ERNST STOCK, w^ściclel, 
874 E. DIrislon UL 

lub JAN F. RÓŻAŃSKI, aeent, 
3803 Grand Are., Hanson Pnrk. 

AMEP.ICAN CREDIT CO. 
TANIE POŻYCZKI 

NA MEBLE, FORTEPIANY ETO. 
$!5 za 75c miesięcznie. 
$20 za Mc miesięcznie. 
125 za $1.00 mice ęcznio. 
$30 za 81.25 miesięcznie. 
540 za $1.150 miesięcznie. 
J5) za $175 miesięcznie. 
17."> za $2.25 miesięcznie. 

$i<0 za 12.715 miesięcznic. 
$20j za $5.50 miesięcznie. 

Jeżeli potrzebujecie pieniądzu na jaki- 
kolwiek cel. przyjdźcie do naa. Pożyczymy 
wam żądaną sumą za powyźszetu wyna- 
grodzeniem. Interes załatwiony będzie 
szybko i prywatnie. (Nie inkor.) 

140 DEARBORN UL.. POKÓ.T 705. 
Poludn.-/acliod. róg Dearborn 1 Madi.on ulle. 

f/Tn nunc d\rv?oY.p™. fi I U UllUL grunt lub firm^ 
pieniędzy n* bu- 

dową lub zakupno; albo kto ma pieniądz# 
do wypożyczenia na pierw szv morgecK, 
ten niech blę zgłosi do polskiego kantora 

G. W. DYNIEWICZ & GO., 
805 Milwaukee Ave.,Monio??2<»rhlcago. 

Asekurujemy od ogniw najlepszyeb 
kompaniach. Wyrabiamy wszelkie pa- 
piery legalne. ociągamy spadkoblerstwa 
z Europy 1 wystawiamy pełnomocnictw® 
^zyli plenlpotft' cve. 

Na Sprzedaż w Avondala. 
Ilamlin Ave. obnk domu Starców 1 Sie- 
rot 2 piętrowo domy o 2ch mieszkaniach 
ca łatwe miesięczne wypłaty. 

Potrzeba tylko $300 zadatku resetę mo» 

źna opłacać miesięcznie rentem. 

Loty sr\ '.'6 i 2? stóp szerokie, pr/.ed ka- 
żdą lotą śliczno cieniste drzewa. 

Bliższych inforin.icyi udzieli 

Edmund Szajkowskl, 
25G0 Milwaukee ATenue. 

Ofls otwarty codziennie 1 w Niedzielę po 
południu. 

GWARANTOWANE mortgecze na 

sprzedaż: $1100, $2500, $2600 i $5500. 
Zgłosić się: Pokój 1309. 100 E. Wa- 
shington ul. 30 o 

NA SPRZEDAŻ dwupiętrowy muroya- 
ny dom ze składem rzeźnlezym w A* 
vonda!e. Dobrze wyrobiony interes. 

Miejsce dobre dla Polaka mówiącego 
po niemiecku. Potrzeba około $2500 
gotówki. Bliższ3'ch szczegółów udzieli 
Ed. Szajkowski. Milwaukee i Central 
Park aves. 3 1 

NA SPRZEDAŻ dobrze opłacający się 
skład rzeźniczy i grosernla w najlep- 
ezem położeniu. Sprzedaję z powodu 
choroby. Wiadomość w Adm. Dzienni, 
ka Chicagoskiego. 30 c 

SPRZEDAM bardzo tanio piękny for- 

tepian, z powodu śmierci. Używany 
4 miesiące. Zgłoście się wieczorami. 
C25 W. Chicago ave#, górne piętro. 

SALON NA SPRZEDAŻ tanio. 218 \V. 
North ave. róg Dickson ul. 3 1 

NA SPRZEDAŻ dobry salon. Dobre 
miejsce. 187 Cornell ul. 2Co 

KOŹMIŃSKI l Y0NDO8P 
73 DJSARBOIiN ST. 

POŻYCZKI NA REALNOŚCI. 
Pożyczki im budowę naFzą opeeru In ścią. 

Agenci przyprowadzający Judzi po 
tyczki otrzvmaia Wnr7.v»tnf» wurunk 

NA SPRZEDAŻ salon z powodu wy- 

jazdu z miasta, bardzo tanio. 241 

Milwaukee ave. 29 o 

NA SPRZEDAŻ bucternla w polskiei 
okolicy. Sprzedam bardzo tanio. Adres; 
w Adm. Dziennika Chicagosklego, 11 

NA SPRZEDAŻ dom, 2 loty i salon pn. 
86 W. NocŁh *ve. róg Mc Henry str. 

*1 

NA SPRZEDAŻ mały galon/ 342 N. 
Ashlaad ave. | 


