
Wieści z Ojczyzny. 

Poznań. — W Poznaniu, jak 
donosi "Dzień. Pozn." zaobser- 
wowano w tych dniach po burzy 
wieczornej wspaniałe zjawisko. 
0 godz. 10 min. 20, ogromna ku- 
la ognista zjawiła się wśród cie- 

mnych chmur, pędząc 2 do 3 se- 

kund z południa ku północy, po- 
czerń rozprysła się na 7 promie- 
ni, spadających w rodzaju rakiet 

ku ziemi. Z końca każdej takiej 
rakiety posypał się deszcz ogni- 
sty. Całe zjawisko trwało 5 do 6 

sekund i towarzyszył mu grzmot 
bardzo silny. 

Kalisz. — "Gazeta Kaliska" z 

dnia 2 bm. donosi, że w sobotę 
1 lipca rano, w gminie Tyniec, 
tłum, złożony z około 200 osób 
z czerwonym sztandarem na 

czele miał zamiar urządzić de- 

monstracyę, został jednak na- 

tychmiast rozproszony przez 
straż ziemską, przyczem 24 ma- 

nifestantów zostało zaaresztowa- 

nych i odprowadzonych do wię- 
zienia kaliskiego. 

"Kuryer Kaliski", znów opisu- 
je popłoch jaki, na tle ogólnego 
zdenerwowania wypadkami 
współczesnemi, powstał w Kali- 
szu w uroczystość ś-tych Piotra 
i Pawła. 

Wieczorem, na łące tynieckiej 
za wodospadem, zabawiało się 
kilku panów. Rozochoceni i pod- 
nieceni, zaczęli na żarty strzelać 
z rewolwerów. W dzisiejszych 
czasach jeden strzał wywołuje 
panikę, a cóż dopiero kilka po so- 

bie idących, to też publiczność 
nie umiejąc dać sobie sprawy z 

tych strzałów, tłumnie chroniła 

się do domów, choć przyjemny 
wieczór zachęcał do pozostania 
na świeżem po\vietrzu. Jednocze- 
śnie mówiono, że za kościołem 
Bernardynów przy rzece, szykuje 
się pochód demonstracyjny, któ- 

ry jednak po strzałach niewiado- 
mo zkąd pochodzących zaraz się 
rozproszył. Policya, która wyru- 

szyła na miejsce, nie zastała ni- 

kogo, zajęła się więc wykryciem 
figlarzów, będących przyczyną 
popłochu." 

Białystok. — Ludność Białe- 

gostoku doznała niezwykłych, 
od lat 4Q nieznanych wrażeń; od- 

była się bowiem, tak gorąco ocze- 

kiwana przez tysiące pobożnych 
» — procesya Bożego Ciała, a od- 

była się w przepychu i świetnym 
porządku. Już od wczesnego ra- 

na, tłumy oblegały kościół, a roz- 

gorączkowane były i trwożne, 
rozniosła się bowiem wieść, iż 

ofiary, a niepomierne trudy pój- 
dą na marne, gdyż ks. dziekan, 
chcąc sumiennie wypełnić wolę 
ks. biskupa, radził zaniechać pro- 
cesy i. Wzburzenie tłumu, zrozpa- 
czonego zawodem, doszłoby chy- 
ba do smutnych wyników, gdyby 
nie takt władz cywilnych, które 
na procesyę zezwoliły. 
t Więc ruszyły we wspaniałym 
pochodzie całe szeregi biało u- 

branych dziewczątek, niosących 
bądź ołtarzyki, bądź lilie białe. 

Chwiały się chorągwie (w licz- 
bie 47), cechowe przechowywa- ^ 
ne przez lat 40 i nowe, sprawio- 
ne z ofiar żądnych dodania jak- 
największego blasku uroczysto- 
ści. Pod bogatym baldachimem, 
wspieranym przez obywateli mia- 
sta i młodzież, szedł ks. dziekan 
w asyście księży. Przybyłe zrana 

kompanie godnie reprezentowały 
miasteczka Zabłudów i Dobrzy- 
niewo. Następnie szedł tłum. 

Ludzie płakali, nie mogąc za- 

panować nad wzruszeniem. A 
tłum był niemały, liczył bowiem 

conajmniej 30 tysięcy wiernych; 
przeważały kobiety z małemi 
dziećmi. 

Podniosłości dodawał porzą- 
dek i nadzwyczajne posłuszeń- 
stwo okazywane straży honoro- 

wej, utworzonej z wyrobników 
fabrycznych przeważnie. Policyi 
nie było zupełnie. 

Siedlce. — Z Międzyrzecza do- 
niesiono pod dniem 24 czerwca: 

Od kilku tygodni przez miasto 

n.i«7e r "-ciągają liczne procesye 
7. krzyżem, obrazami, chorągwia- 
mi i pobożńemi śpiewami — to 

lud okoliczny urządza uroczy- 
stość święcenia pól, wznawiając 
dawny zwyczaj i wywołując tem 

attac i podniosłe wrażenie. Naj- 
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wspanialszą jednak i najwięcej 
uroczystą była procesya, urzą- 
dzona na Święto Bożego Ciała. 
Na dwa dni przedtem pracowali 
gorliwie miejscowi ludzie nad u- 

rządzeniem 4 bardzo ładnych ołta- 

rzy, z których odznaczył się oł- 
tarz przy figurze św. Floryana 
bogactwem przybrania, zapoży- 
czonem ze skarbca pałacowego. 
Przez całą noc, poprzedzającą 
święto Bożego Ciała, śpiewano 
pieśni pobożne przy ołtarzach. 

Następnego dnia po mszy św. 

wyruszył wspaniały pochód, oto- 

czony kilkutysięcznym tłumem, 
składającym się z njieszczan i o- 

kolicznych włościan. Porządek 
przy pochodzie utrzymywali pa- 
nowie z inteligencyi, oraz miesz- 

czanie i włościanie w liczbie około 

400, tworząc łańcuch nieprzerwa- 
ny; wszyscy utrzymujący porzą- 
dek, odznaczeni byli białemi ko- 

kardami. Straż ogniowa również 

dzielnie dopomagała, tworząc ży- 
wy szpaler na ulicy. Porządek, 
zawdzięczając tym wspólnym u- 

siłowaniom, był wzorowy. Pochód 
stanowiły liczne chorągwie i o- 

brazy, olbrzymi wieniec, niesiony 
przez 20 przeszło dziewic w bieli, 
dziewczynki, sypiące kwiatki, a 

na końcu ksiądz z monstrancyą 

pod baldachimem, w otoczeniu u- 

rzędników z administracyi dóbr 

międzyrzeckich. Najokazalej 
wyglądał pochód na obszernym 
placu przy figurze św. Floryana, 
gdzie duży obszar miejsca po- 
zwolił na swobodne przejście i 

malownicze ugrupowanie się cho- 

rągwi w około figury. Prześlicz- 
na pogoda i jasne słońce dodawa- 

ły uroku wspaniałemu obrazowi. 

Wogóle uroczystość cała wywar- 
ła wzruszające wrażenie; pra- 

wie przez lat 40 nie obchodzono 

tu, na Podlasiu święta Bożego 
Ciała tak, jak ostatnio; wielu z 

młodszego pokolenia wcale nie 

znało podobnych procesyi, jednak 
tradycya nie zaginęła i odżyła z 

całą mocą, pozostawiając nieza- 

tarte wspomnienie. 
Zn 

RUCH W TOWARZYSTWACH. 
ZE STANISŁAWOWA. 

— Bardzo ważne posiedzenie komi- 

tetu od swpólnej wycieczki letniej 

odbędzie się dzisiaj t j. w czwartek 
wieczorem w hali nr. 3ci. 

— Baczność Sokoli Orła Białego! 
Dziś wieczorem odbędzie się posie- 
dzenie komitetu balowego, w sali ćwi- 

czeń, o godzinie 8mej wieczorem. O 

becność każdego jest pożądana, po- 

nieważ są, bardzo ważne sprawy do 

załatwienia. Czołem! — B. M. 
— Zarząd Główny Macierzy Pol- 

skiej zbierze się jutro wieczorem na 

posiedzenie miesięczne, w hali cen- 

tralnej, pn. 141—143 W. Division ul. 
— Jul. Szczepański, prezes; W. J. 

Jóźwiakowski, sekr. 
Z MARYANOWA. 

— Tow. N. M. P. Anielskiej ma po- 

siedzenie dziś wieczorem o godz. 7:30 

w hali zwykłych posiedzeń. — M. Hun- 

towski, prez.; F. Urbański, sekr. prot. 
948 N. Hermitage av& 

(AKUSZERKA 
z długoletnią praktyką w szpitalu euro- 

pejskim, jakoteż w Ameryce, poleca aw« 

usługi Szanownym Rodaczkom. 

Przyjmuje kobiety do odbycia połogu. 
A. ŻEBROWSKA, 84 Cornelia ni 

Drobne ogłoszenia 
My dajemy kredyt. 

Rozpoczynając od dzisiaj, damskie 
bluzkowe ubrania i suknie za połowę 
ceny, $5.00 i wyżej. Porobimy wszel- 
kie potrzebne poprawki. Na żądanie 
sprzedamy na tygodniowe odpłaty. 
Koehler i Boise. 1201—1205 Wabash 
ave. 221 

DO WYNAJĘCIA basement na fa- 
brykę cygar. 140 Crystal ul., blisko 
Hoyne ave. 22 1 

Organista nauczyciel, 
władający językiem polskim i angiel- 
skim, może natychmiast objąć posadę 
w parafii św. Władysława Króla, w 

Wheeling, W. Va. Po bliższe informa- 

cye można się zgłosić do miejscowe- 
go proboszcza pod adresem: Rev. £1 

Musiał, Wheeling, W. Ya. 22 1 

Poszukuję świadka. 
Poszukuję człowieka, który praco- 

wał ze mną w Northwestern Car 
Shops, kiedy zostałem skaleczony. 
Proszę by się zgłosił a otrzyma dobrą 
nargodę. Jan Hajduk, 54 Cornelia st. 

Z WARSZAWY tokarz, znający do- 
skonale metalową. robot£ a także u- 

miejący pracować na wszystkich me- 

chanicznych maszyn&ch poszukuje 
4 zajęcia. 485C So. May str. Z. Bardziń- 

t tkL 21 1 

Wszystkim znajomym i przy- 
jaciołom donosimy tę smutną 
wiadomość, iż ukochany czło- 
nek niżej'podpisanego Towa- 
rzystwa 

Józef Wełniak, 
po długiej i ciężkiej chorobie, 
pożegnał się z tym światem 
opatrzony św. Sakramentami, 
dnia 19go Lipca, o eodz. 9tej 
rano, przeżywszy 44 lata. 

Pogrzeb odbędzie się w Pią- 
tek, dnia 21po Lipca, o godz. 
9tej rnno, z domu żałoby pn. 
592 N. Ashland ave., do ko- 
ścioła św. Trójcy, a 6tamtąd 
na cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszumy wszystkich przyja- 
ciół i znajomych: 

W Imieniu Tow. Karola 
Chodkiewicza, Fr. Rozmary- 
nowski, prez.; Jan Nowakow- 
ski, sekr. 

Krewnym i znajomym do- 

nosimy tę smutną wiadomość 
iż ukochana żona moja i ma- 

tka nasza 

Anna Bfljko, 
niewiasta Różańcowa 14 Ró- 
ży i 2 Drzewa, pożegnała się 
z tym światem, dnia 18 Lipca, 
o godzinie 5-tej po południu, 
przeżywszy 40 Jat. 

Pogrzeb odbędzie się w 

piątek, dnia 21-go Lipca, o 

godzinie 9-tej rano, z domu 

żałoby, 16 Lessing ul. do 
kościoła św. Jana Kantego, a 

ztamtąd na cmentarz św. Woj- 
ciecha. 

Na tem smutny obrządek 
zapraszamy wszystkich kre- 
wnych, znajomych w smutku 

pogrążeni: 
Michał Bajko, mąż; Ka- 

tarzyna, Marya, Ludwika, 
Rozalia i Anna, córki; 
Wincenty Słarzylc, zięć. 

POSZUKIWANIE. 
UZDOLNIONY ORGANISTA, PO- 

SIADAJĄCY CHLUBNE REKOMEN- 
DACYE POSZUKUJE POSADY. ŁA- 
SKAWE ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE 
M. CEGŁOWSKI, 287 — 7TH STR. 
JERSEY CITY, N. J. 

POSZUKIWANIE. 
UZDOLNIONY ORGANISTA PO- 

SZUKUJE POSADY OD 15GO LIPCA. 
ŁASKAWE ZGŁOSZENIA: J. SURO- 
WIEC, 287 — 7TH STR. JERSEY CI- 
TY, N. J. 

PRACA. 
POTRZEBA prasownika do surdutów. 
474 N. Ashland ave. 

POTRZEBA dziewczyny przeszło 16 
lat na maszynę. 567 Dickson ul. 22 1 

POTRZEBA pierwszych i drugica 
maszyniarek, także ręcznych, praso- 
wnika i kobiet do szycia kieszeni w 

domu przy surdutach. 47 Brigham ul. 

POTRZEBA 100 robotników do roboty 
ze szuflą w mieście. Płaca $2.00 dzien- 
nie, taksę potrzeba 95 robotników do 
budowania kolei żelaznej L pracy w 

lasach. Płaca $26 do $28 miesięcznie, 
wikt i mieszkanie, w Stanie Michgan, 
blisko Menominee. Podróż wyłożona. 
J. Lucas, polski agent, 167 Washing- 
ton ulica. Pokój 18. 21 1 

POTRZEBA doświadczonego polskie- 
go janitora. Maas Baer and Co. Mil- 
waukee and Chicago ave. 

POTRZEBA dobrego prasownika na 

czysto przy surdutach. 19 Will ul. 

POTRZEBA rymarzy. Stała praca, do- 
bra zapłata. 425 Milwaukee ave. 

POTRZEBA mężczyzny do roboty o- 

kolo konia i powozu. 2 godziny robo- 

ty dziennie. 500 Milwaukee ave. 

POTRZEBA dziewcząt do sztafirowa- 
nia podszewki w rękawach, także try- 
mera przy surdutach. 940 Girard ul. 

PORTZEBA chłopaka do piekarni na 

3cią rękę. 1142 N. Lincoln ul. 21 1 

POTRZEBA natychmiast doświadcza- 
nego człowieka do składu rzeźniczego. 
970 North Robey ul. 22 1 

POTRZEBA dziewcząt do przyszywa- 
nia guzików. 695 Dickson ul., w tyle. 

POTRZEBA doświadczonych maszy- 
niarek, dziewcząt. J. W. Johnson Co. 
32 Macedonia ul., 1 blok na zachód od 
Wood ul., blisko Diyision ul. 22 1 

POTRZEBA pierwsze klasy doświad- 

czonych finiszerek przy męzkich sur- 
dutach. Zgłosić się rychło. Zapytajcie 
się o pana Perlman. 316 Fifth ave. J. 
W. Cohn and Co. 221 

POTRZEBA dobrego prasownika na 

czysto przy surdutach. 692 N. Ashland 
ave., drugie piętro, 21 1 

PORTZEBA dobrych pierwszych rę- 
cznych przy surdutach i do bejstowa- 
nia kantów, także do sztafirowania, 
dobrego krawca do pomocy. 671 Dick- 
son ul., 2gie piętro, .w tyla 211 

^ 'Lr.. ^ 

POTRZEBA panien i mężatek, 
$15 cała nauka kroju i krawieczy- i 

zoy, uczymy we dnie i wieczorem. 
Z. FĘIST, 5)G4 W. lStn ul. 

POTRZEBA natychmiast dziew- 
cząt do rozmaitej roboty. — Dziewczęta 
pzukające za pracą gdzieindziej raczą 
się zgłosić gotowe do pracy do Kolba, 
772 Milwaukee Ave., naprzeciw Cleaver. 

POTRZEBA PIERWSZEJ KLASY 
DZIEWCZĄT DO ROBIENIA DZ1U; 
REK, FINISZEREK 1 "LAPEL MA- 

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

xxxx 

POTRZEBA 100 dziewcząt do mycia stanik, 200 
do domowej roboty — zarazem kucharek i 

dziewcząt do hoteli. 
643 MILWAUKEE ATE. 

I PANi SCHMIDT AGENCYA PRACY. 

HATD7CD i codzif-npie dziewcząt do He- 
I * li K r fi \ e'Huracyi hotalów i domo\v..j 
* roboty. Najstarsze polskie 

biuro w mieście. 

909 Milwaukee Av. blizko Ashland ar. 

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; dość pracy aż do czasu, gdy zie- 
mia zacznie marznąć. Także robotni- 
ków do kompanicznej roboty; płaca 
$1.50 dziennie; wikt $3.50 tygodnio. 
wo. Przejazd darmo. Wysełamv co- 

dziennie. Mówimy po polsku. 87 So. 
Canal uL Clapp, Norstrom Co. 21L 

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. 
15 sierp CHICAGO. 

POTRZEBA pierwszorzędnego szewca 
na "second hand". 220 West North av. 

20 1 

PORTZEBA maszyniarek 1 ręcznych 
dziewcząt przy surdutach. 346 W. 
North ave., wchód z Wood ulicy. 21 1 

POTRZEBA dziewcząt do robienia 
dziurek ręcznie, bejściarek i dziewcząt 
do prasowania 1, 2 i 3 razy. 129 Haddon 
ave. 2gie piętro. 21 1 

POTRZEBA dziewcząt do przyszywa- 
nia guzików przy żakieTach. 69 Tell 
Place, 2gie piętro. 20 c 

POTRZEBA klerka do składu rzeżni- 
czego. 111 Cornelia ul. 20 1 

POTRZEBA zdolnego organisty nau- 

czyciela, władającego dobrze językami 
angielskim i polskim,: przytem musi 
być expert w muzyce. Pensya $50 i 
dochody. Parafia liczy 500 rodzin. 
Zgłoszenia proszę nadsyłać pod adre- 
sem: Rev. A. Siwiec, Mt. Pleasant, Pa. 

22 1 

POTRZEBA kobiet do przebierania I 
darcia w szmatami. 1458 Milwaukee 
ave. 22 1 

POTRZEBA młodej panienki steno- 
grafistki w biurze firmy adwokackiej 
i biurze realności. Adresujcie listy: 
4177 Dziennik Chicagoski. 20 1 

POTRZEBA dwóch mężczyzn na stan- 
cyę. 329 Cornell ul. 20 1 

POTRZEBA praso.wników przy żakie- 
tach. 633 N. Irving ave., blisko Divi- 
sion u]. 

POTRZEBA finiszerek ! maszyniarek 
przy damskich żakietach, także pra- 
sownika na szewki. G43 W. 17th str. 

POTRZEBA dziewcząt do przyszywa- 
nia surdutach. 95 Haddon ave., 2gie 
piętro. Rothgieser Bros. 

POTRZEBA kobiet do przebierania 
nowych szmat. 153 W. Division str. 

POTRZEBA porządnego mężczyzny na 

mieszkanie z wiktem. 702jN. Ashland 
ave., na dole, front. 

POTRZEBA kobiet do przebierania 
szmat. 299 N. Carpenter ul. 21 1 

POTRZEBA stryperki. 3510 Went- 
worth ave. 

POTRZEBA maszyniarek do podszew- 
ki i kieszeni. 127 Haddon ave. Glube. 

POTRZEBA prasowników na szewki 1 
maszyniarek przy chłopięcych surdu- 
tach. 773 Girard ul. 

POTRZEBA" ROBOTNIKÓW, NA 
46TEJ AVE. I WEST ONTARIO UL. 

POTRZEBA dziewcząt do bejstowa- 
nia kantó.w 1 sztafirowania rękawów 
przy surdutach. 582 Holt ave. Gra- 
bowski. 

POTRZEBA doświadczonych dziew- 
cząt do łuskania orzechów. Chicago 
Nut Meat and Preserving Co. 260 
Kinzie ul. *27 1 

POTRZEBA dziewczyny do lekkiej 
domowej pracy. 627 Milwaukee ave. 

Dr. Krzemiński. 

POTRZEBA dobrych finiszerek przy 
dobrych spodniach. 447 N. Ashland 
ave. 21 1 

POTRZEBA dziewczyny do bejstowa- 
nia dziur około ramion przy surdu- 
tach. Dobra zapłata. 474 N. Ashland 
ava, 2gie piętro, w tyle. 

POTRZEBA prasownika na czysto 
lub 3o obijania kantów maszyną przy 
dobrych szapowych surdutach. 27 
Emma str. 

POTRZEBA maszyniarek do szycia 
na maszynach. Doświadczone lub bez. 
Eisendrath Glove Co., Elston and Ar- 

mitage aves. 22 1 

POTRZEBA trymera lub bejściorza i 
ręcznych dziewcząt przy surdutach. 
951 North Wood ul. 22 1 

POTRZEBA maszyniarek do szycia 
rękawów, także dziewcząt do przy- 
szywania guzików i dziewcząt w nau- 

kę przy surdutach. 953 Leavitt ul., 
blisko Milwaukee ave. 22 1 

POTRZEBA kleszeniarek przy spo- 
dniach. 10 Park ulica, w tyle, pier- 
wsze piętro; blisko Wood ulicy i Mil- 
waukee ave. 1 221 

POTRZEBA maszyniarek, symsarek, 
styclarek, pisarek i 25 finiszerek przy 
spodniach. Stała praca, dobra zapła- 
ta. 73 Ellen ul., przy Milwaukee ave. i 
Wood ul, 21 I 

POTRZEBA 50 maszyniarek przy 
damslfich repracb. Banner "Waist Co. 
IGI So. Clinton str. xxx 

KTO potrzebuje pracy na kolei. Pła- 
ca $?.00 dziennie da lumber yąrdy. 
płaca $1.75, młyna. Niech się zgłosi 
do polskiego Agenta, 425 Milwaukee 
ave. XXX 

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. Madisdn ul. Asping & 
Sweet/ xxx 

POTRZEBA przy spodniach maszy- 
niarek uo szycia całych spodni, 18 c. 
oil parj 10 Park ul., w tyle, pierwsze 
1'iętrj, bliska Wood ul. i Milwaukee 
ave. 2 2 1 

POTRZEBA kobiety do sortowania 
szmat. 821 Austin ave., róg Oakley. 

20 1 

POTRZEBA dobrej pierwszej maszy- 
niarki przy sack surdutach. 936 N. 
Paulina ul. 22 i 

POTF^CEBA małych dziewcząt do bej- 
stowania kenwesu przy surdutach. 936 
N. Paulina str. 22 1 

POTRZEBA dziewczyny od 18 do 20 
lat, do domowej roboty. 728 Dickson 
ul. 20 1 

POTRZEBA maszyniarek na dobre 

spodnie. G9 W. Division str. 

POTRZEBA bejściarza i dziewczyny 
do wyciągania fastrzygów, dziewczy- 
ny do bejstotwania kantów. G9 Emma 
ulica. 

POTRZEBA 25 mężczyzn do roboty 
w kamieniołomach blisko Chicago, nie 
bierzemy żadnych opłat naprzód za 

pracę. Przejazd darmo. Robota od 
sztuki $2.00 do $2.50. Stała praca 
przez całe lato. Dobry wikt. 10 moc- 

nych mężczyzn do roboty na ulicy w 

Chicago. Płaca $2.00. Zgłosić się: 214 
Blue Island ave., od 8 godz. rano do 
7mej wieczorem. 22 1 

POTRZEBA dobrego trymera, musi 
być krawcem i praso.wnika, dobrych 
kieszeniarek pr^y męzklch surdutach. 
C9 Tell place, 3cie piętro. 

POTRZEBA dziewcząt przeszło 16 lat 
do roboty w oddziale modrego 1 amo- 

nii. Zgłosić się: 117 W. Randolph ul. 
Puhl, Webb and Co. 20 1 

POTRZEBA 50 DOŚWIADCZONYCH 
DZIEWCZĄT DO ROBIENIA SU- 
KI EN. STAŁA PRACA. ZGŁOSIĆ SIĘ 
234 W. CONGRESS ULICA, BLISKO 
MORGAN, 4TE PIĘTRO. S. WERT- 
HEIMER. 22 I 

Kupno i Sprzedaż. 
* 1 !■ 

NA SPRZEDAŻ interes mleczarski w 

polsko-czeskiej okolicy. Sprzedaję z 

powodu choroby. Zgłosić się: 178 Au- 

gusta ul. 2G 1 

NA SPRZEDAŻ bardzo dobry skład 

rzeźniczy, koń, wóz 1 puszorek 1 roz- 

maite maszyny do kiełbas, w dobrej 
okolicy. Interes bardzo dobry. 

Przyjdźcie zobaczyć to z \-az kupicie. 
Musi być sprzedany z powodu innego 
Interesu. Adres: 894 W. 31st str. 

Zgłoście się po południu. 22 1 

NA SPRZEDAŻ salon z dużg, hala do 
wesel i zabaw, w polskiej okolicy. 
Sprzedaję z powodu założenia Innego 
Interesu w swoim .własnym domu. 
2715 Archer ave. 21 1 

NA SPRZEDAŻ dobra pralnia, tanio. 
424 W. Chicago ave. 

NA SPRZEDAŻ 2-piętrowy dom, lota 
I basement stajnia pn. 30 Iowa ulica, 
pomiędzy Lincoln i Wood ulicami. 
Sprzedaję z powodu wyjazdu do kra- 

ju. Dobre miejsce dla pedrarza. 2 s 

NA SPRZEDAŻ lota 25x120. Jeden 
blok od Humboldt Parku i od linii 

tramwajowej, warta $1,500, będzie 
sprzedana za $975, za gotówkę lub wy- 

płaty. Adresujcie listy pisząc pod nu- 

mer 4445 Dziennik Chicagoski. 

NA SPRZERAż mleczarnia, 8 kanów 
dziennie, koń i wóz. Sprzedaję z po- 

wodu iż jadę na własnę, farmę. 581 
Dickson str. 22 1 

NA SPRZEDAŻ sprzęty domowe z po- 
wodu wyjazdu. 731 Milwaukee ave., 

pierwsze piętro. 211 

NA SPRZEDAŻ 3 krawieckie Singer 
maszyny z powodu odjazdu. 731 Mil- 
waukee ave. 21 1 

Na Qnr7flria7 ™-prawdziwej war- 

Hfl OpitfUdt tości 100 Lotów 
ciągle rosnącem przedmieściu Haneon Park. Po. 

liwraz z gwarancyą wykazującą czysty tytuł 
dostarczam darmo. Loty z frontem aa cr/~l 

58th Ave., 25x125, każda VlDU 
57tb Court, ścieki i woda icaprowa- 

57th^Ave., ścieki i woda zaprowa- $250 
66th^Court, wodataprowł- ...$200 
Te loty znajdują się pomiądzy Grand i Armitajęa 
Aves. Nie czekajcie jeżeli chcecie korzystać z tej 
taniej oferty. Na żądanie wysyłamy plan. 

EENST STOOK, właściciel, 
874 E. DiTfsion UL 

lub JAN F. RÓŻAŃSKI, agent, 
8303 Grand Are., Hiinson Park. 

EXTRA! 
Lota w Avondale na Ridgeway 
Ave., 1 blok od kościoła za 

$500. Musi być sprzedana na- 

tychmiast A. A. JANKOWSKI, 
2566 Milwaukee Ave., Avoodale. 

NA SPRZEDAŻ sprzęty domowe z po- 
wodu .wyjazdu. 731 Milwaukee ave., 

pierwsza piętro. 19 1 

Kupno I Sprzedaż. 
NA SPRZEDAŻ grosernia w polskiej 
okolicy bardzo tanio. Adres w Admi- 
nistracji Dziennika Chic. 201 

NA SPRZEDAŻ salon rogowy. Sprze- 
dam tanio. Adres w Adro. Dziennika 
Cliic. 21 1 

$225 KUPI moja piękną lotę w West 

May.wood. Zgłoście się lub piszcie: 
George Stephan, 14p La Salle strf Po- 

kój 523. 20 1 

NA SPRZEDAŻ południowo wscho- 
dni róg 61szej 1 Strong ul., Jefferson; 
50x125, G-pokojowy dqm. Muszę sprze- 
dać, $1500. Właściciel: 383 N. Marsh- 
field ave. 22 1 

NA SPRZEDAŻ skład rzeźniczy z po- 
wodu założenia innego interesu. Adrea 
w Adm. Dzień. Chic. 21 1 

r 
NA ZAMIAN farma 290 akrów w Mi- 

chigan, dobre budynki z Inwentarzem, 
dobry grunt, za dobre AHA DA 
Chicagoskie p rop er ta ^0)VjUV/»VIvF 

80 Akrów farma, dobre budynki, 70 mil 
od Chicago na połud-.g>Q OfkA OH 
nie, pole pod pługiem *v^Uv«UU 

80 Akrów bez budynków, połowa pod 

$1,200.00 
80 Akrów farmn, dobre budynki, lnwen- 

,acz- $1,400.00 za. 

Oprócz tych mam wiele Innych farm 
do wyboru. 

Po bliższe informacye zgłoście b1q lub 
piszcie do: 

A. A. JANKOWSKI, 
84 La Salle St., Pokoj 507, 

albo wieczorem i w Niedziele po południ 
2566 Milwaukee Ave., Avonda!e. 

m fiHfiF«« II I U UliUL grunt lub farmę. 
a ' ^° pożyczyd 
pieniędzy na bu- 

dową lub zakupno; albo kto ma pieniądz® 
do wypożyczenia na pierwszy morgecz, 
ten niech się zgłosi do polskiego kantoru 

G. W. DYNIEWICZ & GO., 
805 Milwaukee Ave.,MI^0?2ooChlcag#. 

Asekurujemy od ogni- w najlepszych 
kompaniach. Wyrabiamy wszelkie pa- 
piery legalne. bciągamy spadkobierstwa 
z Europy I wystawiamy pełnomocnictwa 
Vyll pienlpotencye. 

NA SPRZEDAŻ murowany dom za 

$5,500. Znajduje się salon na miejscu, 
który przynosi $G42 rocznie. Potrzeba 
$2,300, reszta na odpłatę. 982 N. Hoyno 
ave. 14 s 

KTO ma $500. na pożyczkę za dobrfl 
gwarancyą, na G miesięcy lub Jeden 
rok, niech się zgłosi do Adm. Dzienni, 
ka Chicagoskiego. 6 procent na rok.. 

xxx 

JEŻELI chcecie kupić farmę z inwen. 
tarzem w polskej okolicy, blisko mla» 
sta i polskich kościołów, piszcie do 
właściciela tam zamieszkałego 25 lat 

Adres: Józef Wójcik, Stevens Point, 
Wis., albo Jan Wójcik, 1275 W. 21-st 
'Place, Chicago, 111. 29 1 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków, gro- 
soryi i delikatesów w dobrem położe- 
niu; sprzedaję z powodu innego inte- 
resu. Tani rent. Adres w Administra- 

cy£ Dziennika Chic. 20 1 

Na Sprzedaż 
w Ayondale. 

Ridgeway Ave., obok domu Star- 
ców i Sierot, 2-piętrowe domy o 2ch 
pomieszkaniach, na łatwe miesię- 
czno wypłaty. — Potrzeba tylko 
$300 wpłaty resztę można opłacać 
miesięcznie tak samo jak rent.— 
Loty są 26 i 27 stóp szerokie i 125 
długie, cementowe chodniki i ładne 
drzewa przed każdą lotą. 

Bliższych informacyi udzieli: 

ED.SZAJKOWSKI, 
MILWAUKEE ł CENTRAL PARK AVES. 

Mieszkanie: 1550 N. Hamlin Ave. 
W subdywizyi codziennie i w Niedzielę, 

Nu Sprzedaż Tanio. 
Lota, domBrlck aa 8 renta, Fry 9t. Jj>0 
Lota, 8 piętrowy brick na 3 renta na JM fiOH 

Maryanowie za 

Lota. 2 domy ze sztorem na Kan 05 200 
Farmy z budynkami w polskiej okolicy w Wi* 

eonsin m» sprzedaż albo na wymian*) na propert*. 
Pieniądze wypożyczam tanio na properta. 
ADAM MAJEWSKI, 567 Sobie Str. 

[ NA SPRZEDAŻ salon z powodu że nie 

} umiem mówić po niemiecku. Adres w 

; Administracyi Dziennika Cblc, 22 1 

AMERICAN CREDIT CO. 
/ TANIE POŻYCZKI 

HA MEBLE, FORTEPIANY KTO. 
! |15 za 75c miesięcznie, 
[20 za U0e miesięczni^ 
i25 za fil.00 miesięczni^ 
i80 za 11.25 miesięczni 

: i-10 za SL.50 miesięcznik 
! 130 za łl 73 mieeięcsnl*. 
$75 za jtJM miesięczni*. 

$100 za $t.7B miesięczni*. 
$20J za $5.50 miesięcznie. 

Jeżeli potrzebujecie pieniądze na JaW 
kolwiek cel, przyjdźcie ao nas. Pożyczymy 
wam tądaną enmą za powyftszem wyna- 
grodzeniem. Interes załatwiony bądzi* 
azybko i prywatnie. (Nie lukor.) 

HO DEARBOKN UL., POKÓJ 705. 
Poludn.-zachód. tóg Dearborn 1 Madiion lik. 

KARTY OKRETOWE. 
4 

Najtaniej i na (z KRAJU 1 00 KRAJU- 

•I v r . -( Wymieniam I wysyłam Pieniądze do Krojn codziennie, 

najlepsze Ullie ( Zabezpieczam od Ognia w najlepszych Kompaniach. 
Wyrabiam wazelkie prawne i legalne dokumenty i pełnomocnictwa notaryalM, oraz robi< 
pożyczki na realności aa nejnliazy procent. Spreedafc 1 wymieniam dumy ł wyiobione 
farmy po Jak najŁańazęJ cenie. 

Otwarte codziennie od 8m4 rano do 9ttj wieezór. — W NlsdtUlą od 9t«) rano do U*} po połudnlm. 

tW Z* ueiclwą i skorą nłin r««««• "1E| 

Wadąw j^żgwski, ^58 Noble Street, 


