
Książęce dzieło o Don Kiszocie. 

Ks. Ludwikowa Ferdynando- 
wa bawarska, która pracami 
swojemi z dziedziny literatury 
hiszpańskiej zyskała sobie już 
rozgłos, napisała z powodu 
trzechsetnego jubileuszu "Don 
Kiszota" dzieło w języku hisz- 

pańskim. Księżna w prac> swej 
pisze o rozpowszechnieniu i 

przekładach dotychczasowych 
nieśmiertelnego dzieła i ozesła- 
łają towarzystwom naukowym 
oraz akademiom. Jako współpra- 
cownicy, ktejzy dopom?.gałi jej 
do zebrania materyału w róż- 

nych krajach, wymienieni są: ks. 
Teresa bawarska, królowa-matka 
włoska, Małgorzata, następczyni 
tronu greckiego, siostra cesarza 

niemieckiego królowa rumuńska i 

Wielki Książę Konstanty Kon- 

stantynowicz, brat królowej grec- 

kiej. Z książki tej wynika, że naj- 
pierwszym i najstarszym ♦..-za- 

kładem jest holenderski, który u- 

kazał się już w roku 1658. Wię- 
kszość przekładu dokonana zo- 

stała na języki: niemiecki, francu- 

ski i angielski. Potem zaznaczo- 

ne są tłómaczenia na węgierski 
szwedzki, rosyjski, fiński i cze- 

ski. Królowa rumuńska nie daje 
odpowiedzi stanowczej co do 

Turcyi, lecz kreśli uwagę, że 

charakter taki pełen serca i ry- 
cerskości musi pozostać dla mu- 

zułmanina niezrozumiałym. Au- 
torka dzieła w końcu przytacza 
orzeczena słynnych mężów 
wszystkich narodowości o "Don 
Kiszocie" i dodaje od siebie te 

słowa: "Człowiek tak się nuży 
typami, jakie nam daje literatura 
nowoczesna, że prawdziwem do- 

brodziejstwem jak nanowo za- 

głębić się w "Don Kiszocie". 
o 

Milionowa defraudacya, 
W Medyolanie popełniona zo- 

stała wielka kradzież w miejsco- 
wem towarzystwie Edisona. Ak- 1 

cye tego twarzystwa, w liczbie 

90,000, są bardzo rozpowszech- 
nione śród obywatelstwa medyo- 
lańskego, a każdy prawie właści- 
ciel sklepu i rzemieślnik, posiada- 
jąc 5 do 10 akcyi, pyszni się, że 

jest właścicielem urządzeń ele- 

ktycznych Medyolanu. Nic dzi- 

wnego zatem, że kradzież miliona 
przeszło w akcyach, popełniona 
przez jednego z urzędników to- 

warzystwa, wywołała w całern 

mieście wzburzenie. Skradzione 
akcye, w liczbie 1,395, na ogólną 
wartość 1,200,000 lirów, stanowi- 
ły część kaucył członków rady 
zarządzającej i przechowywane 
były w kasie, jako depozyty, w 

tyluż opieczętowanych pacz- 
kach. Podejrzany o kradziez jest 
uwolniony ze służby, na własne 

żądanie, od lutego r. 1904 kasyer 
Cotti. Przemawia przeciw niemu 
fakt, że, jak wykazała rewizya 
ksiąg towarzystwa, już w r. 1900, 
a więc wtedy, gdy Cotti sam miał 
klucze od kasy, publiczność przy- 
chodziła z kujonami akcyi owych 
do wypłaty. Cotti znany jest w 

Medyolanie z działalności swojej 
i ducha przedsiębierczego w róż- 

nych dziedzinach handlowych i 

finansowych. Gdy go zaareszto- 

wano , znaleziono przy nim 7 li- 

rów, oraz książeczkę czekową, na 

którą nie ma już w banku wkła- 
dów. Rewizya u żony i u kochan- 

ki, w willi Cottiego nie dała ża- 

dnych wyników; nie znaleziono 
ani walorów, ani dokumentów. 
Do nadużycia popchnęło Cottie- 

go życie nad stan 
■ VJ 

Halucynacye szachisty. 
Z powodu ukończonego nieda- 

wno w Ostendzie międzynarodo- 
wego turnieju szachowego dzien- 
niki angielskie opowiadają o dzi- 

wnych halucynacyach, którym u- 

lega jeden z uczestników tego tur- 

nieju, słynny szachista angielski, 
Blackburne. Uczestnicząc w grze, 

wymagającej silnego natężenia u- 

mysłu, Blackburne widzi i po jej j 
przerwaniu wszędzie szachowni- 
cę. Ulice, place, ogrody, aleje 
przedstawiają mu się jako pola 
szachowe, na których on sam 

jest tą właśnie figurą, o której w 

danej chwili myśli. Wykonywa 
przytem ruchy tych figur. Jeżeli 
wyobraża sobie, źe jest laufrem, 
to kroczy po linii ukośnej, jeżeli 
konikiem, ip skręca pod kątem 
prostym, jeżeli królową, to po- 
suwa się ostrożnie w tyl albo 

na^zód. zajęły 
*wojemi myślami, ujrzawszy kro- 

czącego ulicą młodzieńca, zawo- 

łał na niego: "Nieszczęśliwy, 
gdzie śpieszysz? W czterech po- 
sunięciach dam ci mata!" Niezna- 

jomy zawrócił i uciekł, przerażo- 
ny, wziął bowiem szachistę za o- 

błąkanego. Innym razem Black- 
burne zaczepił panią jakąś, woła- 
jąc r "Szach królowej! Szach kró- 
lowej !" Pani jednak nie przerazi- 
ła się tym okrzykiem. Nadobny 
uśmiech był odpowiedzią, okrzyk 
bowiem szachisty wzięła za kom- 
plement. 

Krewnym i znajomym drno- 8 
simy tę smutną wiadomość iż 
ukochany syn i brat nasz 

Piotr Murawski, 
pożegnał się z tym światem 

przez nieszczęśliwy wypadek, 
w szpitala Sióstr Matki Bos- 
kiej z Nazaretu, w Środę, dnia 
16<io Sierpnia, o godzinie 
11.10 w nocy. v 

Pogrzeb odbędzie się w So- 
botę, dnia 19<>o Sierpnia, z 

domu żałoby pn. 46 Fleet- 
wood ul., do górnego kościoła 
św. Stanisława Kostki, a stam- | 
tąd na cmentarz św. Wójcie- j 
cha. 
Na ten smutny obrządek za- P 

praszamy wszystkich krew- ■ 

nych i znajomych .w smutku 
pogrążeni: 

Walenty i Magdalena Mu- 

rawscy, rodzice; Jan, Fran- 
ciszek i Bernard, bracia; Ma- 
ry anna i Jadwiga,* sicstry; 
Mary a Jankowska, babcia. 

Z bólem serca donosimy to 

smutną wiadomość, iż naj- 
ukochańszy ojciec nnsz 

Józef Konior, 
po długiej i ciężkiej chorobie i 
pożegnał się z tym światem, j 

! opatrzony św. Sakramentami, I 
we Czwartek, d. 17 Sierpni o, 3 
o gndz. 5tej rano, przeżywszy ! 
91 Int. 

Pogrzeb odbędzie się w So- 
botę, dnia 19go Sierpnia, o 

godz. lOtej rano, ze szpitala 
Matki Boskiej z Nazaretu, do 
kościoła św. Stanisława K., a j 
stamtąd na cmeutnrz św. Woj- j 
ciecha. f 
Na ten smutny obr7ądek za- i 

praszamy -wszystkich krew- j 
nych i znajomych w smutku I 

pogrążeni: 
Konstanty, Tomasz i Józef, \ 

svnowie; Siostra Marya Ja- 

dioiga ze Zgromadzenia SS. 
Nazaretanek (z domu Kry- 
styna), córks; Maryanna i 

Anna Konior, synowe; wnuki, 
wnuczki i prawnuczka. ; 

RUCH W TOWARZYSTWACH. 
ZE STANISŁAWOWA. 

Macierz Polska. — Oddział XX Św. 

Agnieszki, będzie miał swe pierwsze 

regularne posiedzenie dzisiaj wieczo- 

rem o godzinie 7:30, w hali Nr. II. Do 

zapłacenia 10 centów. Odbędzie się 

instalacya Oddziału i wybranej admi- 

nistracji. Obecność wszystkich Człon- 

kiń potrzebna. Zapraszamy także 

wszystkie dziewczęta po lszej Komu- 

nii Św., mające zamiar przystąpienia 
do tego Oddziału Macierzy Polskiej. 
Nowowstępujące płacą teraz tylko 

$1.25 razem z doktorem. — Agnieszka 
Nering, Anna Jóźwiakowska i Wikto- 
rya Menkicka, komitet organizacyjny. 

—.Zarząd Główny Macierzy Pol- 

skiej raczy się zebrać w komplecie 
dzisiaj wieczorem o godzinie 7:30, w 

hali Nr. II w szkole św. Stanisława 
Kostki, na instalacyę nowego Oddzia- 
łu Panien św. Agnieszki, Nr. 20. Po 

dopełnieniu tejże ceremonii odbędzie 
się regularne posiedzenie Zarządu, w | 
Biurze Centralnem, pn. 141—143 W. 
Diyision uL — Julian Szczepański, 
prezes; W. J. Jóźwiakowski, sekr. 

— Dziś'wieczorem będzie posiedze- 
nie Klubu im. Leona XIIIgo tyczące 
się prywatnej wycieczki. Zarazem 
komitet uprasza wszystkich człon- 
ków którzy mają zamiar wziąć udział 
w tej wycieczce, aby się zgłosili na 

posiedzenie j przynieśli pieniądz© na 

bilet kolejowy. — Komitet. 

Z MARYANOWA. 
—• Posiedzenie Ohóru Najśw. Panny. 

Maryi Anielskiej oddział męzki i dam- 
ski będzie mieć awoje miesięczne po- 

siedzenie w piątek, dnia 18go sierpnia 
o 8-mej godz. wieczorem. — A. Osuch, 

prez.; K. M. Wagner, sekr. prot. 
Z KANTOWA. 

— Towarzystwo św. Jana Kantego 
Z. Rz. K. Nr. 194 będzie miało swoje 

regularne posiedzenie 18go sierpnia, 
to jest w piątek o godzinie 7:30 wie- 

czorem. Obecność każdego pożądana, 
ponieważ są ważne sprawy co do ma- 

Jąeego się odby-ć Pikniku. — Nikodem 

Budzban, prezes;' J6aeC Piecuch, se- 

kreter*. 1 

Drobne ogłoszenia 
KTÓRY salonista ma aobry salon na 

sprzedaż tanio? Mam kupców, Nieci 
się zgłosi do M. Mazurkiewicza, 404 
West Chicago ave. 19 s 

POTRZEBA dwóch porządnych męż- 
czyzn na mieszkanie. 831 West 22ga 
ulica, przy Lincoln ulicy. Majewski. 
POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 
Zgłosić się pn. 159 West DivisIon ul., 
pierwsze piętro. ± s 

POTRZEBA gospodyni do domu; dwo- 
je dzieci. Zgłosić się wieczorem. 7 
Emma ulica, 2gie piętro, front. 1 s 

POTRZEBA mężczyzny na stancyę. 
241 W. Blackhawk ulica, 2gie piętro, 
front. 1 s 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 812 
Milwaukee ave., 3cie piętro, front. ] 

POTRZEBA stryperki. 658 North We- 
stern ave., w tyle. 19 s 

•» POTRZEBA prasowników na czysto 
do surdutów. 1447 Milwaukee ave. 

POTRZEBA dziewcząt do robienia 
damskich kapeluszy od sztuki, mod- 
niarek (copyists) i dziewcząt w nau- 

kę. Najlepsza zapłata w mieście przy 
ręcznej roboty i gotowych do nosze- 

nia kapeluszach damskich. Roboty do- 
syć, nie potrzeba czekać. Przyjdźcie 
natychmiast. Goldstein Millinery Co., 
262 Wabash ave. xxx 

POTRZEBA szewców do repero.wania 
obuwia i Szycia ręcznie. 1065 North 
Robey ulica. 1 ■ 

POTRZEBA dziewczyny na stancyę. 
135 West Division ulica. 

POTRZEBA dobrej dziewczyny do do- 
mowej roboty. 134 West Blackhawk 
str. Skład cukierków. 1 8 

POTRZEBA dziewczyny do bawienia 
dzieci. Markiewicz, 735 Holt ave. 

POTRZEBA maszyniarek przy płasz- 
czach i sukniach. Stała praca. 909 
Milwaukee ave., w składzie. 

POTRZEBA doświadczonego praso- 
wnika przy płaszczach 1 sukniach. 909 
Milwaukee ave., w składzie. 

POTRZEBA pierwszych ręcznych 
przy surdutach i pięciu małych dziew- 
cząt do ręcznej roboty. 706 North 
Ashland ave. 

POTRZEBA pierwszych maszyniarek, 
oraz kieszeniarek przy surdutach. 95 

Haddon ave., lsze piętro. 1 s 

POTRZEBA prasownika na czysto 
przy sack surdutach. G63 Holt ave. 

POTRZEBA pierwszej maszynlarkl 1 
kieszeniarek przy surdutach. 34 Brad- 

ley ulica. 

POTRZEBA doświadczonych lub nie- 
doświadczonych fnaszyniarek. Zgłosić 
się do pana I. F. Asch, 1153 Milwau- 
kee ave. 1 s 

POTRZEBA finiszerek przy sukniach 

(skirts). Philip Klafter and Ca, 23 

Crystal ulica. 1 s 

POTRZEBA mężczyzn do szuflowania 
węgli. Zgłosić się do Franciszka So- 

szyńskiego, 44 Tell Place. 

POTRZEBA chłopaka liczęcego około 
16 lat do wszelkiej roboty w aptece; 
taki który chce się wyuczyć na apto- 
karza; musi być pilny i zdoiny. Zgło- 
sić się jak najprędzej do apteki Xe- 
lowskiego, 709 Milwaukee ave. 1 

POTRZEBA maflzyninrki do podszew- 
ki przy surdutach. 558 North Paulina 
ulica. 21 s 

POTRZEBA dziewcząt na stancyę 

{ przv samotnej osobie. 25 Tell Place. 
Gófska. 1 s 

POTRZEBA mężczyzny do pomocy w 

składzie towaró?/ żelaznych. 10G3 

N. Robey str. 
POTRZEBA stolarzy w fabryce me- 

bli. 84 North Ashland ave. 

POTRZEBA 50 robotników do robo- 
ty przy konkrecie w mieście. Płaca 

$2.25 dziennie. J. Lucas, polski agent, 
167 Washington ulica. Pokój 18. 

POTRZEBA 50 mężczyzn do "lumber 

| yardy", 10 do młyna kamiennego, 25 
i do fabryki żelaza i chłopców, 425 

Milwaukee ave. 24 s 

POTRZEBA bejściarza do drelichu 
i przy surdutach. Kuh, Nathan and Fi- 
I scher. 8G2 N. Winchester aye. 
i 

POTRZEBA doświadczonych dziew- 
; cząt na parowych maszynach i do fi- 

niszowania ręcznie przy ubraniach. 
G. Foster and Co. 174 E. Madison str. 

21 s 

POTRZEBA dobrego rzeźnlka. Zgłosić 
się: 1507 W. 22ga ulica. 21 a 

POTRZEBA męzczyzn do roboty przy 
szynach tramwajowych natychtnłftst 
Zgłoeić się na West North ave., bli- 
sko Ashland ave. 

POTRZEBA bejściarek do kantów 1 

dzipr około ramion, także finiszerek 
przy surdutach. Kuh. Nathan i Fi- 
scher, 862 N. Winchster aye. 

PRACA. 
POTRZEBA 100 dziewcząt do mycia stank, 200 

do domowej robot/ — zarazem kucharok i 
dziewcząt do hoteli. 

643 MILWAUKEE AYE. 
PANi SCHMIDT AGĘNCYA PRACY. 

HATD7CD A codzienni# dr,lcwcgĄt do H»» 
I i ■ I KArnl ■!#ur»cri botilów 1 domowe] 
I V robatr> Najitariza polaki* 

biuro w mimcie, ~ 

909 Milwaukee At. blisko Ashland ar. 

POTRZEBA dziewczyny do lekkiej do- 
mowej roboty. 198 W. Division st., 2gie 
•piętro. xx 

POTRZEBA dziewcząt 16 lat 1 star- 
szych do roboty w fabryce jedwabiu. 
Nauczymy nowo zaczynające. Stała 
praca. Oscar Helnemann, 63 Market 
str. 18s 

POTRZEBA maszyniarkl do zeszywa- 
nla kamizelek (vests),także jednej do 
przyszywania guzików. 156 Nortłi May 
ulica, drugie piętro. 19s 

Potrzeba Dziewcząt 
DO RESTAURACYI, HOTELÓW, FA- 
BRYK I DO DOMOWYCH ROBÓT. 

Iw) 425 MILWAUKEE AVE. 

POTRZEBA kobiet do darcia szmat. 
$6.00 tygodniowo. 117 N. Lincoln uLca. 

19 8 

POTRZEBA dziewcząt, liczących 14 
lat 1 więcej, do roboty przy papiero- 
wych pudełkach. Stała praca i dobra 
zapłata. Illinois Paper Box Co., 62—72 
West Lake ulica. 23 8 

POTRZEBA dziewcząt w naukę przy 
"spodniach, także maszyniarek do spo- 
dni. Płaca od sztuki lub tygodniowo. 
F. E. Fischer, 380 W. 18ta ul. 21 s 

POTRZEBA młodego mężczyzny, do* 
świadczonego stenografisty w ofisie 

realnościowym na północno zacho- 
dniej stronie miasta. Adresujcie listy: 
Nr. 5501 Dziennik ChicagoskL 18 s 

POTRZEBA maszyniareK aa spoani. 
Stała praca, dobra zapłata. 40 Fox 

place. 18 s 

POTRZEBA bejściarek do podszewki, 
do przyszywania guzików i do praso- 
wania kieszeni przy kamizelkach. 745 
Elk GrovQ ave. 19 s 

POTRZEBA małych dziewcząt w nau- 

kę do ręki i na maszynie, także do 

wyszywania rękawów. Stała praca, do- 
bra zapłata. 25G Armitage ave., lsze 

piętro. 18 s 

POTRZEBA mężczyzn i chłopców do 

fabryki. Stała ijraca, dobra zapłata. 
Polski Agent. 425 Milwaukee ave. xxx 

POTRZEBA mężczyzn do kładzenia 
szyn w zachodniej stronie Wisconsin, 
$2.00 i $2.25 dziennie. Robotników w 

Michigan i Wirconsln, $2.00 dziennie. 
Robotników do roboty dla kompanii 
kolejowej w Wisconsin i Michigan, 
$1.75 dziennie. Roboty na długi czas, 

dobry wikt. Asping i Sweet, polscy a- 

genci, 81 So. Canal ul. i 20 W. Madi- 
son ul. xxxx 

POTRZEBA maszyniarck przy dobrych 
spodniach. 28 Pry ul., blisko Centro 
ave. 22 s 

POTRZEBA kieszettiarek, ręcznych do 

bejstowania kantów, sztafirowanla 
przy surdutach. 134 Wabansia ave. 19s 

POSZUKUJĘ pracy przy praniu w kil- 
ku domach. M. Suto, 029 Holt ave. 18 s 

POTRZEBA dziewczyny lub mężczy- 
zny do wszywania rękawów przy sur- 

dutach. 103 Cleaver ulica. 18 s 

POTRZEBA-fillcr*stryperkl. 353 N. Ro^ 
bey ulica, w Jyle. 18 s 

POTRZEBA pierwszej klasy prasowni- 
ków na czysto przy surdutach. 41 Tell 

• place. 18 s 

POTRZEBA dobrego rzeźnika. 124 
Cornell ulica. 18 s 

POTRZEBĄ, mężczyzn do roboty poza 
i miastem w domach z lodem. Jefferson 

j Ice Co. 27 Grand ave. 18 s 

i POTRZEBA doświadczonych maszy- 
niarek i finiszerek do sukien. 108 Au- 

gusta st. 19 

POTRZEBA dwóch dobrych prasowni- 
ków na czysto przy surdutach. Stała 

praca i dobra zapłata. 90 Kościuszko 
ul., na Jadwigo wie. 18 s 

i POTRZEBA maszyniarek doświadczo- 
! nych przy jedwabnych bluzkach. Zgło- 
i sić się natychmiast. Gory and Heller, 

96 Market ulica. 19 a 

POTRZEBA 50 dziewcząt do. 
domowej roboty re>tauracyi i hoteli. 

Przyjdźcie gotowi do pracy. Dobra za- 

pł.tta. Kolb, 772 Milwaukee ivenne, 
naprzeciwko Cleayer ul. 

POTRZEBA robotników ze szuflami, 

j $2.00 dziennie. Robota w parku i na 

i ulicach. Stała praca. Przynieście $2.00 
na kartę unijną. Ofls: 52 So. Halsted 

; ulica, blisko Madison ulicy. 
1 ii n 

POTRZEBA maszyniarek, ręcznych 
j dziewcząt, chłopaka do dziurek wy- 
; wzywania 1 prasownika na czysto. 757 

North Ashland ave. 

POTRZEBA dziewcząt, bejściarek do 

dziur około ramion i kantów przy 
surdutach. 695 Dickson ulica. 19 s 

Dosyć Roboty dla Wszystkich 
Mężczyzn, Niewiast, Chłopców i Dziewcząt 

— na 700 akrowych farmach firmy — 

L. A. BUDLONG CO. 
| Wypłata co wieczór. | ■ 

Nasz specyalny pociąg dla robotników opuszcza stacyę Clybourn 
Junction o godzinie 6tej rano, koleją Chicago & Northwestern, a wraca 

wieczorem po zaprzestaniu pracy. Przejazd pociągiern wynosi tylko 5c. 
Ci którzy nie mieszkają w pobliżu stacyi mogą wziąć jakąkolwiek "karę" 
z dzielnicy północnej, południowej albo zachodniej do Ashland Ave. a 

potem "transfer" na Ashland Ave., aż do Clybourn Place, gdzie stacya 
się znajduje. 

Nie omieszkajcie korzystać z tej sposobności airobienia sporo 

pieniędzy i przebywania cały dzień na świeżem powietrzi. 'J"a- v 

^ 
J 

PRACA. 
POTRZEBA maszyniarek przy kolan- 
kowych spodniach. Zgłosić się: 5G7 
Dick son str. 22 s 

POTRZEBA młodej dziewczyny do 
bawienia dziecka i trochę lekkiej ro- 

boty, także dobrego szewca. Dobra 
i zapłata. Adam A. Kołkowski. 900 W. 

| 12tk str., drugie piętro, niedaleko Ro- 
\ bey ulicy. 

Kupno i Sprzedaż. 
NA SPRZEDAŻ buda z lotą. na Erie 
ulicy, w nowej parafii; można przero- 
bić na trzy renta; tylko $1100. Jan 
A. Przybysz and Co., 814 Milwaukee 
ave^ J b 

NA SPRZEDAŻ piękny azap krawie* 
cki tanio; sześć maszyn pędzonych e- 

lektrycznością. Zgłosjć się pn. 59 Tell 
Place. 1 ■ 

NA SPRZEDAŻ dobry salon z wielką, 
halą w polBkieJ Okolicy; dobre miej- 
sce; musi być sprzedany przed dniem 
Igo września z po.wodu wyjazdu do 
kraju. Adres w Administracyi Dzien- 
nika Chic. 

** 

1 ■ 

NA SPRZEDAŻ grosernia, skład deli- 
katesów, drobiazgów, cygar, tytoniu 1 

ofia pralni. Skład narożny. 267 Augu- 
sta ulica. 1 

DO SPRZEDANIA na Jadwigowie dom 
muro.wany, dwa piętra i wysoki base- 
ment, za $1800. Potrzeba $400 gotów- 
ki. Teofil Stan, 694 Milwaukee ave. 

lu 

DO SPRZEDANIA skład rzeźniczy yr 
dobrem położeniu, zarazem wszelkie 
narzędzia do robienia kiełbas. Sprze- 
daję z powodu iż jestem samotny. A« 
dres w Adm. Dziennika Chicagoskle- 
go. 21 s 

na"SPRZEDAŻ pn.~ 1453 W. Polk~uli- 
ca: G-pokojowy dom w dobrym stanie, 
dogodne warunki. Zgłosić się do wła- 
ściciela pn. 1561 Lexington ulica, lsze 
piętro. 2o ■ 

NA SPRZEDAŻ tanio 5 pokojowy mu- 

rowany dom. 166 Hamburg ul. 19 a 

NA SPRZEDAŻ fortepian w Pike 
Warehouse Co., Ashland i Wabansia 
ave. Kosztował $375 cztery miesiące 
temu. Sprzedam bardzo tanio. Otwar- 
to od 7 do 6. li 

NA SPRZEDAŻ pierwszorzędny sa- 

lon w polskiej a zarazem do- 

brej biznesowej okolicy na Milwau- 
kee ave. Adres w Adm. Dziennika 
Chicagoskiego. 1 g 

NA SPRZEDAŻ salon z powodu wy- 

jazdu do starego kraju. Musi być sprze- 
dany w tych dniach. 147 Fry ulica, róg 
Holt are. 21 s 

Na Sprzedaż 
w Ayondale. 

Ridgeway Ave., obok domn Star* 
ców i Sierot, 2-piętroWe domy o 2ch 
pomieszkaniacn, na łatwe miesię- 
czne 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 i CENTRAL PARK AYES. 

Mieszkanie: 1550'N. Ilamlln Ave. 
W BUbdywizyi codziennie i w Niedzielę. 

Wipoiltzam SESSSS* 
Jeżeli chcecie pieniędzy 1 przyjaciela, przyjdźcie 
do mnie, wypożyczani własne swoje pieniądze na 
meble, fortepian, koiiio i wozy, ber zabrania ta- 
kowych z wasiiych rąk. Dani gwarancyą, leżeli 
chcecie, żo wasze mebli nie bąaą zabrano z den a, 
gdyż Ja wypożyczam pieniądze, aby odbierać pro- 
cent. a nie ażeby zabierać sprzęty, Dlatego nie 
potrzebujecie obawiać eiq o wasze m«bl4 i t. p. 

Moju specyalnośclą jest wypożyczanie od $20 do 
$200 i mo^ą ie wam dać tego samego dnia, w któ- 
rym Je zażądacie. Możecie wypłacać na łatwe wy. 
płaty albo też tylko procent a Buma może stać tai 
długo lak wam elą będzie podobało. Jeżeli terai 

potrzebujecie pienięday, to Ja wam J« pożyczą, 
albo jeżelibyście ebeieli zapłacić coScle winni, to 

przyjdźcie do mnie i rozmówcie się ae mną, a 

przekonacie sią, że ze mną łatwy jest Interes do 
ułatwieni*. A fRENCfl, 95 Dearbora St 

PoklJ U. i. JiOOiLSKI. Polaki Klerk. 

NA SPRZEDAŻ. Mamy kilka dobrych 
biznesowych 1 dobrze się opłacających 
propertów na Chicago ave. 1 Milwau- 
kee ave. Zobaczcie to natychmiast Ph. 
Maas and Son. 670 W. Chicago are. 

Kupno i Sprzedaż. 
'i" ti"' Hfcwi sasaetm 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków. SM 
Armitage ave. J. Zieliński. ±9 s 

ŃA^PRZEDAż sklad rzeźniczy w "Kf- 
skiej okolicy. Adres w Adm. Dziennika 
Chlc. 18 ■ 

NA SPRZElDAż grosernia za $600. Mu- 
szę sprzedać bo znam inny interes. 10CS 
North Wood ulica. 18 a 

NA SPRZEDAŻ dóbry rogowy salon 
na Jad.wigowie. Zgłosić się do Daión- 
nika Chicagoflkiego. 23 s 

NA SPRZEDAŻ grosernia i salon w 

polskiej okolicy. Adres w Administra- 
cyi Dziennika Chlcagoeklego. 23 fi 

NA SPRZEDAŻ konie i 3 wozy piekar- 
skie. 1212 North LeaTltt ulica. 19 s 

NA SPRZEDAŻ dom z cegły ba dWi 
piętra i basement; nowoczesne ulep^ 
szenia; lota 37^x126; 1% bloku na 

północ od Chicago ave. J. A. Elk, 470 
North Harding av6. 19 a 

NA SPRZEDAŻ rogowy salon tanio. 
Wledomośó ,w Administracyi Dzienni- 
ka Chlcagoeklego. 19 s 

NA SPRZEDAŻ pierwszorzędny skład 
ryb i delikatesów w północno zacho- 
dniej dzielnicy. Wielki odbyt; dobry 
zarobek; opłacająca się Okolica. Zgło- 
sić się; 1108 No. Halsted ul. 19 t 

NA SPRZEDAŻ grosernia w polskiej 
okolicy. Adres: 320 North Carpentet 
ulica. 18 i 

KILKA dobrych salonów do wyboiU, 
tanio na sprzedaż. Wiadomości udzie- 
li M. Mazurkiewicz,404 W. Chicago 
are. 19» 

NA SPRZEDAŻ salon i mał$ halę, ta- 
nio. 301 W. Chicago are. 19s 

NA SPRZEDAŻ 2-piętrowy dom z lo- 

ta. Sprzedam tanio. 4718 Hermitage 
ave. 22 s 

NA SPRZEDAŻ na Holt ave., pomiędzy 
Blackhawk i Blanche str., 4 domy i 
2% loty, 60x125, bardzo tanio. — A. J. 
Stefański. 681 Holt ave. 7 w 

NA SPRZEDAŻ dobry salon, dobry na- 
rożnik. 264 W. Chicago nve., róg Cen- 
trę ave. 19s 

NA SPRZEDAŻ salon na Cleaver uli- 
cy. Adres w Administracyi Dziennika 
Chlcagosklego. 22 8 

NA' SPRZEDAŻ salon. 221 Cornell uli- 
ca. 21 • 

NA SPRZElDAż duża mleczarnia, w 

polskiej okolicy; sprzedaję 15 do 16 
kan dziennie. 3323 Fisk ulica. 21 8 

NA SPRZElDAż balwiernia tanio; do- 
brze wyrobiona; tani rent; musi być 
sprzedana z powodu wyjazdu. 101 W. 
Erie ulica. 19 • 

NA SPRZEDAŻ salon bardzo tanio, Je- 
żeli kupiony natychmiast; naprzeciwko 
fabryk Crane Co. 645 South Canal uli- 
ca. M. Brown. 19 i 

NA SPRZEDAŻ tanio plerwsaej klasy 
skład cygar, tabaki, cukierków, "ice 
oream", gazetami, drobiazgami i gro- 
sernia, blisko szkoły tańców. Piękne 
mieszkalne pokoje. Zgłosić Się do A. 
Szykowny, 1049 N. Robey ul. 19 s 

m MttMMH—a»w 

NA SPRZEDAŻ 2 domy i 2 loty pn. 409 
N. Winchster a e. Łatwe odpłaty. 

l! > 

NA SPEZEDAŻ 
przez R. I. Terwilligera, zarządcy 

CHICAGO LANDLORDS 
P80TECTIYE BUREAU, 

232 West Dłvlslon Ulica. 

Dwu-piętrowy dom drewniany ha 

Ohio ulicy, blizko Ashland ave.; 

przynosi $300 rentu ro- fr* AAA 
cznie; tylko ę^vvv 

-TAK2E- 
dobre properta salonowe, z intere- 

sem i zapasami — tylko 200 
— TAE2S — 

Dwn-piętrowy dom * cegły, cztery 
4ro pokojowe mieszkania, na Cor* 
nell nlM blizko Noble nit Przynosi 
rentn $33 miesięcznie; $3,009 

BILETY OKRĘTOWE 
Sprzedajemy obecnie po "POT .CłTT TT na oaiwlękize i oajle- 

niskich cenuch do 1 z ■ pize linie; fc taki* 

"DRAFT8" I PRZEKAZY PIENIĘŻNE 
Jcotedmy w interesie 33 lat. WyaUlHmy eetki tyalęey dolarów do Baropy i tai oent ■ Uffo *le> 

zaginał. Bezpieczniej jeat zatem dla Waajdy chcecie poalać pieniądze do Polaki, zglolcleal* do: 

FRITZ FRANTZEN&OO., 296 Milwaukee Ave. 
TIŁEFOK BOJfBOI 1178. Otwarte wUeaoraml do godzlcy Ita-j. 

WM. E. HATTERMAN, 
763 Milwaukee Avenue. 

Pożyczki na Realność 
po najniższych ratach procenta. 

NASZ SKARBIEC DO PRZECHOWYWANIA PIENIĘDZY LUB 

RZECZY WARTOŚCIOWYCH ZOSTAŁ POWIĘKSZONY, 

SKRZYNKI PO ROCZNIE* «* 


