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Wadowice. — Z.okazyi jubi- 

leuszu cesarskiego ućfiwalił Był 
Wydział Rau^Ł;r ̂ owiatow^_- w 

Wadowicach wznieść tam swo- 

im kosztem kaplicę ]i' doni/ dla i 
S. S. Nazaretanek, które działa- 

jąc tam zbożnie, mieścić się mu- 

siały w starym, ciasnym i wilgo- 
tnym budynku. Tymi dniami od- 

było się właśnie poświęcenie ka- 

mienia węgielnego pod te budo- 

wle, którego w zastępstwie ks. 

kardynała Puzyny, dokonał <ks. 

biskup sufragan A. Nowak. 

Gniezno. — Herb miasta Gnie- 
zna został zmieniony, gdyż obe- 

cnie widzi się na ulicach dużo 

obrazków, przedstawiających 
białego orła na czarnem tle.Tym- 
czasem wiadomo ogólnie, że mia- 

sto Gniezno ma w herbie białe- 

go orła na czerwonem tle. Roz- 

maici ciekawscy nie umieją so- 

bie tej sprawy wytłómaczyć i 

zwracają się za pośrednictwem 
"Lecha" do- magistratu, aby 
rzecz tę wyjaśnił, gdyż przecie o- 

bywatele miasta mają" prawo i 

poniekąd obowiązek wiedzieć, 
jak godło miasta wygląda. Mó- 

wią wprawdzie, że magistrat nie 

chce światu pokazywać niebez- 

piecznych biało czerwonych ko- 

lorów, ale w takim razie trzebaby 
z obawy przed polskiem niebez- 

pieczeństwem rozmaite ordery 
pokasować, które temi niebezpie- 
cznemi kolorami się odznaczają. 

Warszawa. fo warszawie 

krąży od kilku dni pogłoska, ze 

hr. Władysław Tyszkiewicz o- 

trzymał rozkaz, podpisany przez 
generał gubernatora Maksymo- 
wilza, nakazujący mu opuscic w 

jak najkrótszym czasie Warsza- 

wę O przyczynie tej banicyi krą- 

żą najrozmaitsze wersye. Jedna 
mówi, że banicya dotyka hr. Ty- 
szkiewicza za to, że jest autorem 
memoryału o potrzebach Króle- 

stwa polskiego, doręczonego 
swego czasu ks. Swiatopełk-Mir- 
skiemu; druga, iż hr. Tyszkie- 
wicz ma opuścić Warszawę za 

to, że był inicyatorem znanego 

protestu przeciw uchwałom ko- 

mitetu ministrów w sprawie 
praw języka polskiego; trzecia 

wreszcie twierdzi, iż powodem 
banicyi ma być to, że ziemcy 

rosyjscy, którzy w tych dniach 

mieli przejeżdżać do W raszawy, 
ale bawili tam krótko i jak naj- 

zupełniej incognito, konferowali 

przeważnie z hr. Tyszkiewiczem. 
Poznań. W "Posener Ztg." 

zamieszcza pewien 
miecki artykuł p. t. Wsp 
nienia starego poznańczyka". Po- 

równywa on stosunki da- 

wniejsze z obecnemi, potrą- 
cając o stosunki szkolne, 

pisze między innemi: "Każdy 
poznańczyk, który wspomni da- 

wne czasy, przyznać musi, ze 

Polacy i Niemcy byli bliżsi sobie, 
niż to jest obecnie. Kiedy np- 

w roku 1840, król pruski Fryde- 
ryk Wilhelm IV zwiedził Kuja- 
wy przemówił również po pol- 
sku' odzywając się do zebranego 
tłumu w te słowa: "Witam was 

moje dzeci!" Tych kilka słów, 
wypowiedzianych do ludu, wy- 

wołało wielką sympatyę. Ina- 

czej dziś się dzieje. Wszystko, 
co polskie, uważa się za roślinę 

trującą, która przez "Ostmarken- 
vereiny" i kolonizacyę koniecz- 

nie ma być wytępiona. Kto wie, 

czy państwo z nowym i osadni- 

kami nie zrobi tych samych gorz- 
kich doświadczeń, które zrobił 

król pruski Fryderyk Wielki z 

bambrami (koloniści z P° 

Bambergu osiedleni pod samym 

Poznaniem), którzy dziś są ta- 

kimi katolikami i Polakami, jak 
niejeden robotnik Polak 

Warszawa. — Dzienniki war- 

szawskie donoszą, że także kon 

sulat austryacko węgierski w 

Warszawie otrzymał okólnikowe 
rozporządS*^-ministra spraw 

zagranicznychGołuchowskie- 
go ażeby korespondeneya z pod- 

danymi austryacko węgierski- 
mi prowadzona była nietylko w 

języku niemieckim, jak dotąd, 
lecz we wszystkich językach, u- 

żywanych w państwi® austryac- 
ko węgierskiem, czyli w pol- 
skim, czeskim, węgierskim i t. d.,_ 
wględnie do tego,-w jakim języ- 
ku zwraca się do konsulatu inte- 

resant 

— W Nrze 2 "Pochodnia" taj- 
ny organ Narodowego Związku 
Robotniczego w Warszawie no- 

tuje fakty następujące: 
U Rudzkiego, na Powiślu, 

gdzie socyaliści postanowili za 

wszelką cenę urządzić strajk o- 

gólny,rnie wszyscy robotnicy na 

to się zgodzili. Trzeba było wy- 
szukać winowajców. Podejrzenie 
o "opór władzy" socyaHstycznej 
padło na pewnego robotnika, któ- 
ry zgrzeszył w oczach ministrów 
nauki socyalistycznej tem, że cie- 

szy się szacunkiem u współto- 
warzyszy pracy. "Zbrodniarza" 
skazano na śmierć. 

Młodzież patryotyczna różnych 
zawodów urządziła majówkę w 

pewnym lasku pod Warszawą. 
Wodzireje socyalizmu prosili kie- 

rowników wycieczki, by, komuś 
z socyalistów pozwolono prze- 
mawiać na majówce. I owszem. 

Stawiło się w oznaczonem miej- 
scu wśród 400 młodzieży patryo- 
tycznej 12 socyalistów. Przyjęto 
ich uprzejmie, nic nie podejrze- 
wając. Z uśmiechem pobłażania 
słuchano ich bzdurstw socyali- 
stycznych. Żadnemu włos z gło- 
wy nie spadł. Owszem nawet za- 

szczycano ich rozmową i zaba- 

wą, na równi z resztą towarzyst- 
wa. Na drugi dzień pewien robo- 
tnik, którego delegaci partyi doj- 
rzeć na majówce, stracił zajęcie 
przy budowie domu hr. Branic- 

kiego przy ul. Smolnej, a stało się 
to na żądanie 8 jego kolegów 
socyalistów. Chce mu się bywać 
na majówkach narodowców — 

niech zdycha z głodu. 
Na ulicy prostej, socyaliści po- 

ranili sztyletami robotnika, posą- 
dzonego o przekonania patryoty- 
czne. 

Podczas strajku u Lilpopa, so- 

cyaliści obsadzili fabrykę ludźmi 
uzbrojonymi w rewolwery i re- 

wolwerami zachęcali do słucha- 
nia przemówień ich agitatorów. 
Ktoby na wiec nie przyszedł lub 

! się spóźnił — miał płacić składkę 
na partye. 

W fabryce Rohna i Zielińskie- 
go dowiedziawszy się, że narodo- 
wcy szykują tam na 28 lipca wiec 

robotniczy, socyaliści, uzbrojeni 
w noże i rewolwery, wpadli kupą 
200—250 łudzi ;• rozpędzili obsłu- 
gę i opasawszy podwórze kordo- 
nem nożowców, zagaili wiec prze. 
mową o socyalizmie, który nie- 
sie do fabryk naukę braterską, 
rówr.ości i wolności. 

Z Toledo, O. 

"Kuryer Ohioski" donosi: 
— W zeszłym tygodniu dono- 

siliśmy o przybyciu do Toledo 
niezależnego księdza Klawitra. 
Otóż wiadomość tę musimy o ty- 

) le sprostować, iż pobyt jego w 

Toledo był natury czysto pry- 

watnej. Przyjechał tu odwiedzić 
krewnych bez zamiarów agitacyj- 
nych na rzecz kościoła niezale- 

żnego. 
— W poniedziałek aresztowała 

policya i6-letniego H. Plewę pod 
oskarżeniem dopuszczenia się li- 

cznych kradzieży. Plewa był po- 
dobno przywódcą całej bandy 
chłopaków trudniących się kra- 

dzieżą w pobliżu Nebraska ave. 

— R. Gawroński wniósł skargę 
do sądu przeciw Milburn Wagon 
Co. o odszkodowanie w sumie 

$15.00 za utracone palce przy 

pracy dla tej kompanii. 
— Niejaki Jan Surdaczewski, 

zamieszkały pn. 1515 Belmont av. 

•stoi pod ciężkiem oskarżeniem u- 

siłowania zatrucia wody w studni 

we własnym domu. W zeszłym 
tygodniu pokłócił się on ze swoją 
żoną a następnie porządnie ją 
poturbował. Gdy pokrzywdzona- 
małżonka odgrażała się, iż każe 

go aresztować, rozgniewany Sur- 
daczewski wrzucił do studni pu- 

dełko trucizny na iszczury i u- 

ciekł. Czyn ten widziała jedna ze 

sąsiadek i natychmiast ze Surda- 

czewską wyłowiły ze studni fa- 

talne pudełko, a następnie po-, 
wiadomiły o zamachu policyę, 
która skrzętnie poszukuje za Sur- 

daczewskim. Jeśli go złapie, bę- 
dzie musiał odpowiadać za usiło- 

wanie otrucia. 
— Za brutalne obchodzenie się 

ze żoną, policya aresztowała w 

niedzielę A. Kłosowskiego, 'zna- 

nego śa Antonio wie pogrzebowe- 
go; ^ 

OZtfcNNtK CHICAtfOSKi ^ T 

lett Jedynym dłlenniklem polskim 
Ameryce który podaje codziennie swo- 

ja cyrkuł acye. 

Adwokat: A zatem domogam 
się zupełnego uniewinnienia o- 

skarżonego. 
Oskarżony (po cichu): Ależ 

panie adwokacie nie trzeba być 
znów teuk bezczelnym. 

Drobne ogłoszenia 
DO WYNAJĘCIA skład. Dobre miej- 
sce na skład rzeźniczy. 96 W. North 
ave. 2Ss 

6 DOLARÓW nagrody za bieżący a- 

dres Józefa Kadiera, poprzednio p. n. 

2650 Bernard ave.f także J. Droppy, 
poprzednio niedaleko Chicago i Cen- 
ter aves., także J. Powickroskiego(?), 
poprzednio p. n. 296 W. Chicago ave. 
Piszcie pod adres: Edward Łowy, 401 
Ashland Błock, Chicago. xxx 

DO~WmDęCI A z a $15.00 nowocze- 
sne mieszkanie; pięć pokoi; front 
wschodni 1 południowy; wystające o- 

kna; piękne żyrandole; znakomity po- 
kój kąpielo.wy; malowane i tapetowa- 
ne ściany; tylko ci którzy chcą płacić 
$15.00 niech się zgłoszą p. n. 197 W. 
North ave. blisko Ashland. 28 s 

DO WYPOŻYCZENIA 1000'"doi. na 

pierwszą hipotekę (Mortgage). Zgło- 
sić się do Adm. Dz. Ch. 2w 

MIESZKANIE do odstąpienia dla jed- 
nego mężczyzny. 172 Austin ave# z 

frontu u góry. 
POTRZEBA dziewcząt na stancyę. 19 
Tell place. \ 
POTRZEBA dwóch panów na stan- 
cyę bez wiktu. Zgłosić się pn. 9 Cur- 
rier ulica, u góry. 29s 

SKRADZIONO 
t domu złoty zegarek, miał 2 litery 
rzeźbione na wierzchu, zarazem dłu- 
gi złoty łańcuszek. Jeżeli by kto chciał 
takowy wam sprzedać lub jeżeli dacie 
jakichkolwiek informacyi o takowym 
otrzymacie nagrodę. Henryk Kraje, 73 
Emma ulica, 3cie piętro, front. 

PRACA. 

Dosyć Roboty 
dla wszystkich Mężczyzn, Nie- 

| wiast, Chłopców i Dziewcząt 
na 700 akrowych farmach firmy 

L. A. BUDLONG CO. 
Wypłata co wieczór. 

Nasz Bpecyalny pociąg dla robotników 
opuszcza stacyę Clybourn Junction o go- 
dzinie 0tej rano, koleją Chicago &North- 
weutern, a wraca wieczorem po zaprze- 
staniu pracy. Przt-jazd pociągiem wy- 
nosi tylko 5c. CI którzy nie mieszkają w 

pobliża stacyi mogą wziąć jakąkolwiek 
"karę" z dzielnicy północnej, południo- 
wej albo zachodniej do Ashland Ave. a 

potem "transfer" na Ashland Ave. aż do 

Clybourn PI., gdzie stacya się znajduje. 
Nie omieszkajcie korzystać z tej spo- 
sobności zarobienia sporo pienię- 
dzy i przebywania cały dzień na 

świeżem powietrzu. (31s 

POTRZEBA maszyniarek przy spo- 
dniach. My płacimy dobre ceny. 267 
Noble ulica u góry. 29 s 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 637 Noble ul. w salonie, xxx 

POTRZEBA doświadczonego krawca, 

Który umie trymowaó i bejstować, 
także dobrego maszynlarza* przy do- 
brych szapowych surdutach. 27 Emma 
Btr. 28 8 

POTRZEBA starej kobiety albo dziew- 
czyny do domowej roboty. 1201 Ir- 

ying ave., róg Ems ulicy, na Jadwigo- 
wie. Pani Maciaszak. 30s 
*•-»-»»imwh—>i———www""1 

POTRZEBA pierwszego maszynlarza 
przy surdutach. 83 Cleaver ulica. 

POTRZEBA finlszerek do robienia 
dziurek i prasowników przy surdu- 
tach. Stała praca, natychmiast. 44 
Tell place. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 815 Milwaukee ave. Gold- 
stein. 

POTRZEBA prasowników na szewki 
i bejściarek do kantów przy surdu- 

tach. 696 Dickson ulica. 

POTRZEBA dziewcząt do sztafirowa- 
nia przy surdutach. Płaca od $6.00 i j 
wyżej. 265 West North ave. róg ! 

Marshfield, drugie piętro, 

POTRZEBA dziewcząt da roboty W i 

fabryce Holabird Mfg. Co., 799 West 
Van Buren ulica. 
■ ii 11 mu !■—i i——(nnn<iw——P—P—WW~n— 

POTRZEBA kieszeniarki przy sack 
surdutach. 663 Holt ave. 

POTRZEBA we wtorek rano dwadzle- s 

ścia pięć polskich i czeskich kobiet i • 

dziewcząt d° roboty w młynie z pa- 
pierem. Stała praca. Pieniądze na 

przejazd .wyłożymy. Wiktować się 
można z polską familią. Zgłosić się 
do ofisu pani Friday, 769 S. Ashland 

ave. 
» -m ,pl ■« > • • 

POTRZEBA mężczyzny w szmatami. 
170 W. Diylsion ulica. j 
POTRZEBA dziewcząt do robienia 
kwiatów z papieru. Stała praca i do- 
bra zapłata. Zgłosić się natychmiast. 
Schack Artificial Plower Co., 1307 j 
Mil.waukee ave. 

POTRZEBA 20 mężczyzn do roboty 
w fabryce. Stała praca. $1.50 dziennie. 
Kolb. 772 Milwaukee ave. 

POTRZEBA maszyniarek na całe spo- 
dnie 1 uo zeszywania szewków. 69 
W. Division ul. 

POTRZEBĄ 4 robotników do fabryki 
w mieście, do czyszczenia żelaznych i 

mostów. ?2.00 na dzień. Do lasów, na j 
koleje i farmy. 732 Milwaukee ave. j 
nad restauracyą. 30s j 
POTRZEBA dobrego mężczyzny do ! 

styciowania surdutów. 474 North Ash- j 
land ave. 2gle piętro, w tyle. 

mmmmm mI 
POTRZEBA ręcznych dziewcząt przy 
surdutach; także kobiet do zabierania 
roboty do domu. Stała praca. 346 W., 
North ave/lsze piętro", w tyle."~ 
POTRZEBA prasowników przy surdu- l 

Rtach. 474 North Mar$hfield ave. i 
1 •- % 

PRACA. 
IJOTItZEBA 1Q0 dziewcząt do mycia alai*k, 200 
A do domowj roboty ~ z»r*tem kucharek i 
dziewcząt do hoteli. 

643MILWAUKEE AYE. 
PANI SCHMIDT AGENCYA PRACY. 

flATnirn k «od*i'nni* dzfrwrect do 7lt+ 
i III K/rni • HUMcyl hotelftw i doiripr j lUlAbtUd rob'>tr. puJiki* 

biuro \r mibai'f<i. 

909 Milwaukee Ar. blisko A«hląnri nr. 

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

Potrzeba Dziewcząt 
DO RE8TATJRA0YI, HOTELÓW, PA- 
BRYK I DO DOMOWYCH ROBÓT. 

Iw) 425 MILWAUKEE AVE. 

POTRZEBA dziewcząt do robienia 
wierzchnich kieszeni przy surdutach, 
także do bejstowania dziur około ra- 

mion pn 777 Milwaukee aye. w tyl- 
nym domu. 28 s 

POTRZEBA dziewczyny do roboty w 

introligatora!, doświadczenie niepo- 
trzebne. Metropolitan Syndicate Press. 

19 So. Jefferson str. 28 s 

POTRZEBA doświadczonych maszy- 
niarek przy dobrych spodniach. Em- 
pire Pants Co. 615 South Halsted uli- 
ca. 2 w 

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

Michigan i Wirconsin, $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 

P OTUZEBA 50 dzieifcząt do 
domowej roboty re-tauracyi i hoteli. 

Przyjdźcie gotowi do pracy. Dobra za- 

płata. Kolb, 772 Milwaukee Arenue, 
naprzeciwko Cleaver ul. 

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 czekuć. Przyjdźcie 
natychmiast. Goldstein Mill^nery Co., 
2G2 Wabash ave. xxx 

POTRZEBA maszyniarek do spodni. 
31 Marion place, pomiędzy Wood i 

Lincoln. 28s 

Baczność Rodacy! 
Potrzeba ludzi do Foundry, tylko tacy 
którxy «ię chcą uczyć za Molderów mogą 
dostać zaraz zajęcie. Jest to za mia- 

stem, kosztuje lOo karami. Co Ponie* 
działek rano o godzinie 9tej odsyłam lu- 

dzi. Proszę oię zgłosić pn. 414 Milwaukei 

Ave. Biuro jest otwarte od godz. Otej ra- 

no do 8meJ wleozorem. 

J. Piotrowski. 
POTRZEBA dziewcząt do sztepowania 
surdutów, maszyniarek do kieszeni, do 

podszewki. 658 N. Paulina str. 283 

POTRZEBA dziewcząt do sztafirowa- 
nia i wyciągania fastrzyfeów przy sur- 

dutach. 134 Wabansia ave. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. Stała praca, 142 Evergreen 
ave.' 

" 

POTRZEBA dziewczyny do obrzuca- 

nia szewków; także krawca do spod- 
ni. 58 W. Huron ulica, w tylnym do- 

mu. 
29s 

POTRZEBA 15 maszyniarek i 15 ręcz- 
nych dziewcząt do szapowej roboty. 
54 godziny tygodniowo, w sobotę do 

12tej godziny. 643 Morgan ul. blisko 

lCteJ. 

POTRZEBA kobiet do ręcznego szy- 

cia, roboty dajemy do domu. 687 N. 
Artesian ave. 

1 1 1 

POTRZEBA mocnego chłopaka do 

piekarni. 346 North Carpenter ulica. 
29s 

POTRZEBA agenta do sprzedawania 
likierów salonom chicagoskira. Dobra 

zapłata. Zapytać się o pana Van Kirk, 
2131 Wabash ave. 

POTRZEBA kleszenlarek przy surdu- 

tach. 95 Haddon ave. 2gle piętro, Roth- 

gleser Bros, 
POTRZEBA trymora przy surdutach. 
95 Haddon ave. 2gie piętro, Rothgie- 
ser Bros. 

POTRZEBA dobrego rzeźnika. 124 

Cornell ul. 29s 

POTRZEBA samotnego człowieka w 

starszym wieku do domowej roboty ł 

około konia. 17 Crittenden ulica, 

POTRZEBA maszyniarek, pierwszoj i 

drugiej ręcznej; także do sztafirowa- 
nia; zarazem wydaję robotę do fini- 

szowania do domu. 8G0 North Ashland 
ave, 

POTRZEBA dzie.wczg,t do bejstowania 
kantów przy zwykłych surdutach. Do- 

bra zaplata. 95'Haddon ave. 3cio pię- 
tro. 29s 

* ), 

POTRZEBA chłopaka lub dziewczyny 
w naukę strypowania tytoniu, 117 El- 

len ulica, na dole. 30s 

POTRZEBA prasownika na szewkl 

przy spodniach. Kostumerska robota 

przez cały rok. Zgłosić się pn. 2G7 No- 

ble ulica, w tyle. 29s 

POTRZEBA bejściarza i prasownika 
na szewkl przy surdutach. 199 West 

North ave. 

POTRZEBA maszyniarek przy mę- 
skich surdutach. Stała praca? — 103 

Cleaver ul. 29s 

POTRZEBA maszyniarek 1 finlszerek 
przy sukniach. Stała praca 1 dobra za- 

płata. 108-Augusta ul. 30s 

POTRZEBA dobrego klerka do gro 
sernit 136 West Blackhawk ulica. 

POTRZEBA stolarza do powozów i 

wozów; także kowalskiego pomocnika 
i finlszera. Bblund and Olson, 238 N. 

Franklin Rtf4 
POTRZEBA mężczyzny lub mocnego 
chłopaka do noszehfa surdutów dla 
krawca robiącego dziurki. Stała praca 
pr-zez cały rok. 95 Haddon ave. 

PRACA. 
POTRZEBA kieszeniarek przy szapo- 
wych spodniach. 1191 North Leavltt 
ulica. 28 s 

POTRZEBA symsarek, styclarek 1 

i kieszeniarek przy kostirtnersklch spo- 
dniach. O. Anderson. 231 South Canal 

j str. blisko Van Buren ulicy. 29 s 

POTRZEBA doświadczonych maszy- 

nlarek, styciarki, kieszeniarki i do te- 
kowania, także dziewcząt do rozmaitej 
roboty w szaple z kamizelkami. 153 
North May str# Sahlstrom. 28 s 

POTRZEBA doświadczonego podpra- 
sownlka przy żakietach, także do- 
świadczonych maszynlarek. A. Meyer. 
10 Park ulica blisko Wood ulicy. 28s 

POTRZEBA maszynlarek I maszynia- 
rzy do wierzchnich kieszeni, podszew- 
ki i styclowania surdutó.w; także rę- 
cznych dziewcząt. 888 Milwaukee ave. 

308 

POTRZEBA finiszerek w fabryce me- 

bli, 84 North Ashland ave. na połud- 
nie od szyn kolejowych. 29s 

POTRZEBA maszynlarek w Bkładzle 

kapeluszy damskich i mężczyzny do 

roboty około konia. Drozdowicz, 500 
Milwaukee ave. 

POTRZEBA dziewcząt do robienia 
dziurek, bejśclarek do kantów i fini- 
szerek przy surdutach. Dobra zapłata 
i stała praca. 334 Dearborn ul. Pokój/ 
11G0. 308 

POTRZEBA pięciu młodych mężczyzn, 
którzy są obeznani z robotą na far- 
mach. Mogą pracować stale blisko 
Chicago, Dobra zapłata. Jan Bednarz, 
88 Fisk ulica, róg 19tej ulicy. 30s 

POTRZEBA starszej dziewczyny lub 

kobiety do domowej roboty. 587 Mil- 
waukee ave. J. Sobota. 

POTRZEBA maszynlarek i ręcznych 
dziewcząt przy chłopięcych surdu- 
tach. 773 Girard ul. 

POTRZEBA 100 ludzi na farmy, kto 

chce pracę w fabryce niech się zgłosi 
do polskiego agenta. 425 Milwaukee 
ave. 
POTRZEBA dziewczyny do domowe] 
roboty. 243 Armitage ave. 

POTRZEBA ldeszeniarek, ręcznych 
dziewcząt i szewkarza do nauki przy 

surdutach, 242 West Blackhawk ul. 

POTRZEBA maszyntarek, ręcznych 
dziewcząt i trymera. 757 North Ash- 
land ave. 

POTRZEBA filier stryperek do hava- 
na tytoniu. Stała praca i dobra zapla- 
ta. 1031 Milwaukee ave. górne piętro. 

POTRZEBA finiszerek do sukien. G57 

Dlckson ulica. Goldstein, Cohn and 

Co. 2w 

POTRZEBA silnego człowieka, żona- 

tego, do roboty około koni do powo- 
żenia. 256 "West Huron ulica, róg Ar- 

POTRZEBA stryperek. 378 Le Moyne 
ulica, blisko Rockwell ulicy, jeden 
blok na południe od North ave. 29s 

POTRZEBA prasownika do prasowa- 
nia maszynę, w szapie krawieckim, 
220 West Division ulica. 

mour ul. Wuhrmann. Zgłosić się po- 

między 4tę a 5tą godzinę. 

POTRZEBA dobrego polskiego rzeź- 
nika. 672 Noble ulica 29s 

POTRZEBA kieszeniarek I prasowni- 
ka na czysto przy surdutach. 256 Ar- 

mitage ave. Pierwsze piętro. 

POTRZEBA rzeźnika. 333 North May 
ul. 29s 

Kupno I Sprzedaż. 
m 

NA SPRZEDAŻ pierwszorzędny skład 
delikatesów i ryb. Wielki odbyt, do- 

bry zapas towaru, okolica opłacatęci 
się. Przyczyny sprzedaży: 2 lnteresa, 

Btęd za wiele pracy. Tania oferta, lllo 

Milwaukee ave. SCs 

NA SPRZEDAŻ narożny salon. Zgło- 
sić się do administracyi Dziennika 
Chicagosklego. 2w 

NA SPRZEDAŻ — piec gazowy o 4 

brenerach do gotowania i 2 przediiar 
łach do pieczenia. Tanio. 956 N. Her- 

mitage aVe. 29s 

NA SPRZEDAŻ dobry salon, w któ- 

rym sprzedaje się 90 beczek piwa 
miesięcznie. Adres w administracyi 
Dziennika Chicagosklego. 29s 

r* imhih—i—p—mmmmmmpwpww 

NA SPRZEDAŻ mleczarnia; stare i 

wyrobione miejsce. Adres w admini- 

stracyi Dziennika Chicagosklego. 
29* 

DO SPRZEDANIA salon bardzo ta- 

nio, muszę sprzedać; w tych dniach 
wyjeżdżam na farmy. 708 Weat 18tn 

place. Iw 

NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy murowany 
dom, storę front w tyle dom; dobra 
okolica. Zgłosić się, 867 West 32nd 
str. w aptece. 30s 

NA SPRZEDAŻ, narożne properta ta- 
nio z powodu wyjazdu; nowy muro- 

wany dom, polska okolica. 1024 In. 

Hoyne ave. 

Kupno i Sprzedaż. 
NA SPRZEDAŻ 80 akr owa farma. » 
akrów pod pługiem,, czysta ziemia — 

dobre drzewo i nowe zabudowania, 
farma znajduj^elę p»y^**kt«wej dro- 
dze. SprzedaEB' / takpW4 'tanio. BIii* 
szych informacyi udzieli Andrzej^ftul- 
skl, Stevena Point, Wis. 30 « 

NA SPRZEDAŻ1 4 pokojowy "cólfige" 
w lrving Park; ^doibfy'ńi tofcly feiifc 
res. Przyjdźcie i zobaczcie te properta 
2505 Drakę arenue. 28® 

NA SPRZEDAŻ properta ze składem 
rzeźnlczym; wszelkie urządzenia; sta- 
re i wyrobione miejsce. 326 Cornell 
ulica. 23wrze£ 
NA SPRZEDAŻ szap krawiecki, 0 ma- 

szyn pędzonych elektryką; cały szap 
kompletnie urządzony. 1055 N. Robey 
ul. 

1 
28a 

NA SPRZEDAŻ pierwszorzędny rogo- 
wy salon. Słuszny powód do sprzeda- 
nia, Róg North ave. i Kolt ulicy, tla 

Wypożyczam 
Jeżeli chcecie pieniędzy i przyjaciela, przyjdźcie 
do mńle, wypożyczam wlaane • woja pieniądze na 
meble, fortepian, konie 1 wozy, bea zabrania ta- 
kowych z waszych rąk. Dam gwaraneyą, ietall 
chcecie, że warze meble nie b*dą zabrano s domu, 

Mojąapecyalnoiclą Jest wypożyczanie od $20 
$200 i tnojra Je wam dać tefo samefo dnia, w ktft. 

Sryin je zażądacie. Możecie wypłacać na łatwe wy. 
taty albo taż tylko procent a auma może stać tak 
ługo jak wam slq będzie podobało. Jt-żell teraa 

potrzebujecie pieniędzy, to Ja wam J« pożyczą, 
albo jeżelibrścle chcieli zapłacić colcie winni, t4 

przyjdźcie do mnie i rozmówcie elą ze mną, a 
przekonacie alą, że ze mną łatwy jest interes 4a 

A pRENCfl, M Dearborn St 
Po kij U. i. MOGILSKI. Polaki Klerk. 

NA SPRZEDAŻ dwie loty 1 murowany 
dom pn. 931 N. Ashland ave. za $4000. 
Rentu przynosi $40 miesięcznie. Po^ 
trzeba $1500 gotówki. Zgłosić się pn. 
131 Cleaver ulica w mleczarni. 2 w 

NA SPRZEDAŻ grosernia i skład deli* 
katesów w dobrej polskiej okolicy. 
Doskonałe miejsce dla odpowiedniej 
osoby. 10G West Huron ulica, 28 9 

NA SPRZEDAŻ grosernia 1 salon w 

polskiej okolicy. Adres w Admlnistra- 
cyl Dziennika Chicagoskiego. 1 w 

NA SPRZEDAŻ na Holt ave., pomiędzy 
Blackhawk 1 (Blanche str., 4 domy 1 

2 Vz loty, 60x125, bardzo tanio. — A. J. 
Stefański. 681 Holt aye. 7 w 

Ni™ SPRZEDAŻ mleczarnia i sprzęty 
domowe bardzo tanio z powodu wyja- 
zdu do starego kraju; polska dzielni- 
ca: na Jadwigowie. Sprzedaję 205 
kwart mleka dziennie. Adres w Adml- 
nistracyi Dziennika Chicagoskego. 29s 

NA- SPRZEDAŻ skład rzeźnlczy. Do- 
bre miejsce dla Polaka mówiącego po 

angielsku i po niemiecku. Adres w 

Adm. Dziennika Chicagoakiego. 28 s 

NA SPRZEDAŻ. 
Lott rogowa, dom cofffc* na Jud wlgowi^, ntry 

bt tylko 200 doluiów wpłaty, 8C0 
Fłirms. 4"> Akrów r. budynkami ( lawfftrrcm w 

Wiic n«ln, w poł-klej okolicy, ®i JAft 
na 5 lat apłaty, cena tpj.ttuu 

Farma. 80 Akrów t budynkami w Wit* $qaa 
contio, za cenę 
Grunt »nrzedają od b do 10 dolarów Ea akter 

w stanie Wieconaln. 

A. MAJEWSKI, 567 Noble Uf. 

Na Sprzedaż 
w Ayondaie. 

Ridgeway Ave., obok domu Star. 
ców i Sierot, 2-piętrowe domy o 2ch 
pomieszkaniach, 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 AVES. 

Mieszkanie: 1656 N. Hanałln Ave. 

W eubdywlzyl codziennie 1 w Niedzielę. 

DOM t lota na sprcedal, tanio, pa. 
424 W. Erie ulica. Zgłosić się pn. 436 

West Erie ul. 30« 

SALONÓW —'" kilka dobrych (Jo wy- 
boru, tanio na sprzedaż. Wiadomości 
udzieli M. Mazurkiewicz, 404 West 

Chicago ayo. 2w 

NA SPRZEDAŻ za $500 grosernia, 
stary interes, w nowej polskiej okoli- 
cy. 494 W. Superior ul. 

NA SPRZEDAŻ grosernia aa Bioaa ul. 
Adres w Administracyi Dziennika 
ChlcagoakJego. SOs 

SKŁAD cygar, papierosów 1 rozmai- 
tych drobnyeh rzeczy, miejsce Istni* 
je 18 lat. Sprzedaję z powodu choro 
by żony za pół ceny. 503 Noble ulica. 

Im 

NA SPRZEDAŻ tania Tylko **50 ta 

łotę na Oakley ave. zachodni front, 26 

stóp na Południe od Rhine ulicy. War- 
ta $700. Jan Żarek, 331 W. Webster av& 

WM. E. HATTERMAN, 
76S Milwaukee Avenue. 

Pożyczki na 

po najniższych ratach procentu. 

_ 
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NASZ SKARBIEC DO PRZECHOWYWANIA. PIENIĘDZY WJ* 
RZECZY WARTOŚCIOWYCH ZOSTAŁ POWIĘKSZONY. 

SKRZYNKI PO m ROCZNIE. 
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