
Z francuzkich obyczajów wydaw- 
niczych. 

Sądy paryskie będą niezadługo 
rozpoznawały ciekawą sprawę, 
ze śiwiata dziennikarsko wydaw- ! 

niczego. IWjtchodzący od kiUku i 
miesięcy i cieszący się, niezwy- j 
kłem, dzięki również niezwykłej | 
reklamie powodzeniem miesięcz- 
nika ,Je sais tout". zamówił u ! 
młodego i mało znanego dzienni- 

karza, p. J. Daniela, artykuł opi- 
sujący przytułki noclegowe i 

szynki, w których zbierają się j 
nocami nędzarze i złoczyńcy J 
wszelkiego rodzaju. Artykuł był j 
wydrukowany w ostatnim nume- 

rze miesięcznika, lecz ku wiel- 

kiemu zdziwieniu autora, jako 
praca znanego pisarza Jana Lor- 
raine'a. Redakcya nie poprze- 
stała nawet na samym podpisie, 
lecz dodała jeszcze przypisek, że 

"poleciła znakomitemu styliście" 
Janowi Lorraine'owi, opisać kil- 

1ca zakątków pieklą pai^skiego 
itd." Zgorszony p. Daniel zażą- 
dał wyjaśnienia, i oto okazało 

się, że redakcya prosiła p. Lor- 

rainea o podobny artykuł, a gdy 
ten wymawia} się brakiem czasu, 

oświadczyła, że dfostarczy mu 

potrzebnych „materyałów", czyli 
\nówiąc inaczej: gotowego arty- 

kułu, przez kogo innego w cało- 

ści napisanego. P.Lorraine zgo- 
dził się i na cudzej pracy podpis 
swój założył. Nie dość na tem. 

W redakcyi ośtwiadczono autoro- 

wi, że jest to zwyczajem domu 

Piotra Laffane'a (wydawcy "Je ! 
sais tout", podpisywać głośnemi 
nazwiskami prace mniej znanych j 

autorów". Podobno zresztą inni 

wydawcy paryscy nieraz w ten 

sposób postępują. Takie wysta- j 
wienie kwestyi nie trafiło jakoś do 

przekr>m'2haia pokrzywdzonemu 1 

autorowi, który sprawę oddał do j 
sądu. Zachodzi teraz pytanie, I 

czy i reszta artykułów "Je sais j 
tout", między innemi głośne pa- ! 

miętniki Siary Bernhardt, nie 

były w ten sam sposób sfabryko- 
wane." 

o- ■ 

Siostry Piusa X. j 
Dzisiejszy papież ma siedmio 

ro rodzeństwa: sześć sióstr i 

brata, osiedlonego w Riese pod 
Wenecyą, gdzie także mieszka je- 
dna z jego sióstr, pani Varolin. 
Rodzina Sarto posiada tam dom 

wiejski z zajazdem ł gospodą. 
Trzy siostry papieża, Róża, Ma- 

rya i Anna, niezamężne, które 

już w Wenecyi nie opuszczały ! 

swego brata, paferyarchy wenec- j 
kiego, przyniosły się za nim do j 

Rzymu i choć nie mieszkają w , 

pałacu watykańskim, mogą jed- j 
nak z okien trzeciego piętra pa- j 
fcicu tapiejskiego, należne *da 

mieszkania, jakie papież sobie o- ! 

brał, nie czując się swojsko we 

wspaniałych komnatach i salach 

drugiego piętra, które Leon XIII i 
zamieszkiwał. Skromne migfez- j 
czki weneckie dwa irazy na ty- 

dzień odwiedzają dostojnego bra- ! 
ta. Życie ich pozostało takiem jak j 
dawniej, tylko mieszkanie sióstr j 

jest. nieco wykwintniejsze, niż] 
dotąd. Po za tem wybornie przy-, 
stosowały się do zwyczajów i e~ 

tyk!ety watykańskiej, z tym pra- 
ktycznym a delikatnym zmysłem, 
jakim włosi" się odznaczają,"; Żan- 
darmi papiescy prezentują przed 
jłiemi broń, ile razy się ukażą;- 
cała arystokracya rzymska iłoży- 
ła im wizyty, ale one zostały w 

swojem mieszczańskiem kółku i 

po za niem nikogo nie przyjmują. 
o 

— Eleonora Duse, najznakomitsza 
dziś artystka dramatyczna, Jak dono- 

szą. z Londynu, ma zamiar poślubić 
jednego z wielkich... krawców pary- 

skich, który uprawia..; swoją, sztukę 

przy rue de la Pa ix. 

BUCH W TOWARZYSTWACH. 
ZE STANISŁAWOWA* 

— Macierz Polska Oddział 19ty Św. 

Anny ma swoje posiedzenie miesięcz- 
ne dziś wieczorem o godzinie pół Sej 
w hali zwykłych zebrań. — A. Klar- 

kowska, prez., R. Górska, sekr., 141 

W. Division ul. 

Drobne ogłoszenia 
DO WYPOŻYCZENIA 1000 doi. na 

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

POTRZEBA dwóch panów na stan- 

cyę bez wiktu. Zgłosić się pn. 9 Cur- 
rier ulica, u góry. 29s 

DO WYNAJĘCIA szap krawiecki. 42 

Ingrafcam ulica. 30s 

POTRZEBA mężczyzny na stancyę. 
241 West Blackhawk ulica, drugie 
piętro u góry. 30s 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 26 
Sloan ulica., 2gie piętro, w tyle. 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 17 
Cornelia ulica, 3cie piętro, w tyle. 

30s 

poszukuję 
brata swojego Feliksa Kupreicz, 4 lata 
temu wyjechał do Ameryki pochodzi 
z Kowieńskiej Gubernii, powiatu Kup- 
scy. Ktoby o nim wiedział lub on sam 

raczy zawiadomić Kazimierza Ku- 
preicz, 378 Elston ave. Chicago. 

POSZUKUJ? 
zajęcia w sztorze, Bffisiadam świadec- 
twa" klerka ze starego kraju. Proszę 
pisać pn. 24 Mc Henry ul. Jan Kosiń- 
ski. 30s 

POTRZEBA porządnego człowieka na 

atancyę. 223 West Dirision ul. drugie 
piętro. 

Krewnym i znajomym dono- 
simy tę smutną wiadomość, iż 
ukochany mąż mój i ojciec 
nasz 

Jan Gągola, 
pożegnał się z tym światem 
opatrzony św. Sakramentami, 
dnia 28go Sierpnia, o godz. 
9tej rano, przeżywszy 69 lat. 

Pogrzeb odbędzie się w Śro- 
dę, dnia 30 Sierpnia, o godz. 
$8mej rano, z domu żałoby 
pn. 106 W. Dinsion ul., do 
kościoła św. Stauisława K., & 

stamtąd ua cmentarz św. Woj- 
ciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krew- 
nych i znajomych w smutku 
pogrążeni: 

Maryarma Gągola, żona; 
wraz z rodziną. 

© 3 
® Zaproszenie 

«a ślub—^ 
powinno się przedstawiać jak naj- ^ 

A lepiej—papier elegancki—druk czysty i 0 
^ wyraźny — pismo nowe — treść zwięzła. ^ 

) TAKIE DOSTABCŁA 

DRUKARNIA 
"DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO", 
I w języku, polskim i angielskim. Ceny stosowne i 

m do gatunku, papieru i l*rdzo umiarkowane. @ 
_ 

© 
£ i4i__i43 W. Bivision Street. |g 

Ofi3 otwarty co wieczór 
& do godziny 8mej. ^ 
^ Telefon Mon- 

® roe 794. © 
<* m 

praca"" 
ki HI II I 

Dosyć Roboty 
i dla wszystkie!) Mężczyzn, Nie- 
I wiast, Chłopców i Dziewcząt 

na 700 aferowych farmach flrmy 

L. A. BUDI.ONG CO. 
/ 

Wypłata co wieczór. 

! Nasz specyalny pociąg dla robotników 
opuszcza stacyę Clybourn Junction o go- 
dżinie 6tej rano, koleją Chicago&North- 
western, a wraca wieczorem po zaprze- 
staniu pracy. Przejazd pociągiem wy- 
nosi tylko 5c. Ci którzy nie mieszkają w 

pobliżu stacyi mogą wziąć jakąkolwiek 
i "karę" z dzielnicy północnej, poludnio- 

wej albo zachodniej do Ashlana Ave. a 

potem "transfer'' na Ashland Ave. m2 do 

[ Clybourn PI., gdzie stacya się znajduje. 
Kie 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 Balonie* xxx 

POTRZEBA starej kobiety albo dziew- 
czyny do domowej roboty. 1201 Ir- 
ving ave., róg Ems ulicy, na Jadwigo- 
wie. Pani Maciaszak. 30s 

POTRZEBA 4 robotników do fabryki 
w mieście, do czyszczenia żelaznych 
mostów. $2.00 na dzień. Do lasów, na 

koleje i farmy. 732 Milwaukee ave. 

nad restauracyą. 30s 

POTRZEBA finiszerek w fabryce me- 

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

POTRZEBA pięciu młodych mężczyzn, 
którzy są obeznani z robot? na far- 
mach. Mogą pracować stale blisko 

Chicago. Dobra zapłata. Jan Bednarz, 
88 Fisk "ulica, róg 19tej ulicy. 30s 

POTRZEBA finiszerek do sukien. 657 
Dickson ulica. Goldstein, Cohn and 

Co. 2w 

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

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

POTRZEBA rzeźnika. 333 North May 
ul. 29s 

POTRZEBA dobrego ^piekarza do 
chleba i ciastek. Przyjdźcie natych- 
miast 398 West 13th ul. 

POTrilfiBA wierzchniej iieszeniarkl 
przy surdutach. 61 Emma ul. 30s 

POTRZEBA maszyniarek i ręcznych 
dziewcząt przy surdutach. 144 Waban- 
sia ave. 31s 

i 
POTRZEBA stryperek do tytoniu. 
Phil. Weinreb and Co. 487 North 
Clark ul. 

POTRZEBA pierwszego maszyniarza 
i dziewcząt do kantów bejstowania 
przy surdutach. Moorman i Luli pl. 

POTRZEBA mechaników do ornamen- 

talnych i budowlanych robót żelaz- 
nych przy budowie frontów domo- 
.wych i schodów. Tylko dobrzy mecha- 
nicy niech się zgłoszą. Western Iron 
Construction Co., 151 S. Jefferson 
ul. 30s 

POTRZEBA bejściarza przy surdu- 

tach. 199 W. North ave. 

POTRZEBA krawca do bejstowania 
przy surdutach. Stała praca. 754 N. 
Wood ulica, róg Mc Reynolds ul. 

POTRZEBA dobrego styciarza przy 
surdutach, małą dziewczynę do rygli 
robienia. 817 N. Paulina ul. 

POTRZEBA dziewcząt do bejstowa- 
nia dziur około ramion przy surdutach, 
także do bejstowania kantów, przy- 
szywania guzików i do sztafłrowania. 
777 Milwaukee ave. w tylnym domu. 

30s 

POTRZEBA 3 dziewczyny do restau- 
racyi. >6.00. 909 Milwaukee ave. 

POTRZEBA chłopaka do roboty w o- 

fisie; taki który zna miasto. 909 Mil- 
waukee ave. 

POTRZEBA maszyniarek lub maszy- 
niarzy do robienia kieszeni przy sur- 

dutach. 67 Keenon ul. 
■ »■■■■ u u i——q wmpt— 

POTRZEBA maszyniarki do podszew- 
ki przy surdutach; także maszyniarki 
do stepowania surdutów. 558 North 
Paulina ul. 31s 

POTRZEBA mężczyzny do wszelkiej 
roboty około składu. 1000 Milwaukee 
ave. 

POTRZEBA małych dziewcząt do na- 

uki przy surdutach. 618 N. Ashland 
ave. 

POTRZEBA 15 finiszerek przy spod- 
niach, 6 młodych dziewcząt do pomo- 
cy w szapie krawieckim. 133 W. Di- 
yision ul. 

POTRZEBA dziewczyny na rygle; 
także prasownika na czysto przy spod- 
niach. 474 N. Ashland ave., 3cie pię- 
tro. 30s 

POTRZEBA 25 mężczyzn do ładowa- 
nia i wyładowywania wagonów towa- 
rowych. $1.50 dziennie. Stała praca. 
772 Milwaukee ave. Polskie Biuro 
Pracy. 

POTRZEBA małych dziewcząt w nau- 

kę przy surdutach. 119 Augusta ul. 

POTRZEBA rzeźnika sprawiedliwego. 
Zgłosić się natychmiast. 150 North 
Centre ave. 

POTRZEBA doświadczonych closers 
przy rękawiczkach. Yictorine Głove 
Co. 83 — 85 West North ave. 30s 

POTRZEBA ręcznych dziewcząt do 

przyszywania guzików przy surdu- 
taiite Wydajemy da domu kieszenie 
do robienia. 663 Holt aye. 

POTRZEBA dziewczyny do restaura- 
cyi. 847 Milwaukee ave. Warszawa. 

PRACA. 
POTRZEBA 100 dziewcząt do myćla >UMk, 200 

do domowej roboty — zarazem kucharek 1 
dziewcząt do hoteli. 

043 MILWAUKEE AYE. 
PANI SCHMIDT AGENCYA PRACY. 

nATnirn i codaiennie dr.itwczal do 
rllI KArnA bot*16w i domowł-J I roboty. X»>ranz» polaki* 

biuro w mlMcie. 

909 Milwaukee At. bn*ko A»hiand »▼. 

FOTR2EBA dziewczyny do lekkiej do- 
mowej roboty. 198 W. Diyision st, 2gie 
piętro. xx 

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

Iw) 425 MILWAUKEE AVE. 

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

2 w 

POTRZEBA męzczyzn do Kiaazema 

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 

POTRZEBA 50 dziewcząt do 
domowej roboty re-tuuracyi i hoteli, 

rrzyjdźcłe gotowi do pracy. Dobra ea- 

ptata. Kolb, 772 Milwaukee Arenne, 
naprroclwko Cł»av»r ol. 

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 Millinery Co., 
262 Wabash ave. xxx 

POTRZEBA dziewczyny do obrzuca- 
nia szewków; także krawca do spod- 
ni. 58 W. Huron ulica, w tylnym do- 
mu. 29s 

POTRZEBA mocnego chłopaka do 

piekarni. 346 North Carpenter ulica. 
29s 

POTRZEBA dobrego rzeźnika. 124 
Cornell ul. 29s 

POTRZEBA dziewcząt do bejstowania 
kantów przy zwykłych surdutach. Do- 

bra zapłata. 95 Haddon ave. 3cie pię- 
tro. v 2949 

POTRZEBA chłopaka lub dziewczyny 
w naukę strypowania tytoniu, 117 El- 
len ulica, na dole. 30s 

i»ii —i■——i 

POTRZEBA prasownika na szewki 

przy spodniach. Kostumerska robota 

przez cały rok. Zgłosić się pn. 267 No- 

ble ulica, w tyle. 29s 

POTRZEBA maszyniarek przy mę- 
skich surdutach. Stała praca# — 103 
Gleayer ul. 29i 

POTRZEBA maszyniarek i finiszerek 
przy sukniach. Stała praca l dobra za- 

płata. 108 Augusta ul. 30s 

POTRZEBA dziewczyny przy maszy- 

nie do surdutów. 474 North Ashland 
ave. 2gie piętro, w tyle. 
POTRZEBA młodej dziewczyny do 
Dawienia dziecka. Nurkowskl, 168 Au- 

gusta ul. 3cie piętro, front. 

POTRZEBA pierwszych ręcznych 
dziewcząt do rygli robienia ł przyszy- 
wania guzików. 34 Bradley ulica. 

POTRZEBA prasowników przy sur- 

dutach. Kuh, Natban and Fisher, 862 
North Winchester ave. 

POTRZEBA piekarza na trzecią rękę 
lub mocnego chłopaka do piekarni. 
W. Szymański, 621 North Ashland av. 

POTRZEBA maszyniarek, ręcznych do 
sztafirowanła, guzików przyszywania. 
757 North Ashland ave. 

POTRZEBA maszyniarek i dziewczy- 
ny do obrzucania szewków przy dłu- 

gich spodniach. 730 Girard ul. 

POTRZEBA prasownika przy żaKle- 
tach. 10 — 12 Hamburg ul. 

POTRZEBA maszyniarek i finiszerek 
przy dobrych kostumerslcich spod- 
niach. Stała praca i dobra zapłata, A. 
S.Freer, 126 Dearborn ul. Pokój 4^J 

Sls 

POTRZEBA dziewcząt przy Kamizel- 

kach, kieszenlarek, tekarek, backers, 
do obszywania, prasowania 3cl raz, 

przyszywania guzików. Praca od sztu- 
ki lub tygodniowo; muszę, rozumieć 
po angielsku. G. Prebenson, 127 Had- 
don ave. 31s 

POTRZEBA prasownika na czysto, 
dziewcząt do bejstowania kantów i 
sztafirowanla przy surdutach. 134 Wa- 
bansia ave. 30s 

POTRZEBA prasownika na szewki i 

od sztuki przy spodniach. 355 Weat 
Ohio ulica. 

POTRZEBA roaszyniarek i finiszerek 
do sukion. 60 Augusta ulica. 30s 

POTRZEBA doświadczonej kobiety 
do prania. 701 Noble ulica, róg Black- 
hawk ul,, drugie piętro front. 

POTRZEBA dziewcząt do sztafirowa- 
nia podszewki w rękawach przy sur- 

dutach. 95 Haddon ave., drugie pię- 
tra Rothgieser Bros. 

POTRZEBA prasownika na czysto 
przy zwykłych surdutach. 95 Haddon 
ave., trzecie piętro. 

POTRZEBA bezdzietnej' kobiety albo 
dziewczyny do domowej roboty. Sta- 
ła praca. Zgłosić się dziś o 7mej wie- 
czorem. Może być prosto z Polski. 758 
North Wood ulica. 

POTRZEBA dziewczyny, 14 letniej do 

pilnowania dzieci 6 i 3 letnich. Zgło- 
sić się wieczorem o godzinie 7mejK 
pod adres: 672 N. Ashland aye., na 

dole, front 

POTRZEBA kobiety lub dziewczyny 
do domowej roboty. 709 Holt ave. Ra- 
dziejewski. 30s 

POTRZEBA dziewcząt. Elsendrath 
Glove Co., róg Elston-i Armitage aves 

:I 313 

POTRZEBA dziewcząt do roboty na 

iriaszynach pędzonych elektryczno- 
ścią. Elsendrath Glore Co., róg Elston 
f Armitage aves. 31s 

PRACA. 
POTRZBiBA symsarek, styciarek ł 
kieszeniarek przy koetumerskich spo- 
dniach. O- Anderson. 231 South Canal 
str. bliska Van Buren ulicy. 89 b 

POTRZEBA* maszyniarek i maszynla- 
rzy do wierzchnich kieszeni, podszew- 
ki i styciowafiia surdutó.w; takie fę- 
ćznych dziewcząt. 888 Milwaukee tve. 

308 

POTRZEBA dziewcząt do robienia 
dziurek, bejściarek do kantów 1 fini- 
szerek przy surdutach. Dobra zapłata 
i stała praca. 334 Dearborn ul. Pokój 
1160. 80s 

Kupno f Sprzedaż. 
*" "" "fi >■«! UlilM 

NA SPRZEDAŻ piękna wypożyczalnia 
powozów, z mieszkaniem u góry. Naj- 
lepsze miejsce w calem mieście dla 
polskiego albo litewskiego pogrzebo- 
wego. — 826 North Ashland ave. 

SALON na sprzedaż. 150 Front Ul. 
blisko Elston ave. 

NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy murowa' 

ny budynek; flat9 5 i 6 pokojowe, oraz 

2 piętrowa murowana stajnia. Tylko 
$4500. 328 N. Paulina ul, blisko Chi- 

cago ave. 318 

NA SPRZEDAŻ tylko $350, za dobry 
budynek i lotę na Oakley ave., za- 

chodni front, 25 stóp na południe od 
Rhlne ulicy. Warta $650. Blisko ko- 

ścioła św. Jadwigi. Jan Żarek, 331 W. 
Webster ave 

UPRIGHT fortepian używany 5 mie- 

sięcy. Bardzo tanio. N. Ashland i Wa- 
bansia ave. Pike Warehouse Co. 

RALBIERNIA na sprzedaż, bardzo 
tanio. Zgłosić się, 162 West Huron ul. 

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

bry zapas towaru,' okolica opłacalna 
się. Przyczyny sprzedaży: 2 inter9sa, 

stąd za wiele pracy. Tania oferta. 1113 
Milwaukee ave. SCtf 

NA SPRZEDAŻ narożny salon^ Zgło- 
sić się do administracyi Dziennika 

Chioagoskiego. 2w 

NA SPRZEDAŻ — piec gazowy o 4 

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

mitage are. 29s 

NA SPRZEDAŻ dobry salon, w któ- 

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

— .. ■ .1 M 

NA SPRZEDAŻ mleczarnia; stare 1 

wyrobione miejsce. Adres w admini- 
stracyi Dziennika Ćhicagoskiego. 

29s 

DO SPRZEDANIA salon bardzo ta- 

nio, muszę sprzedać; w tych dniach 

wyjeżdżam na farmy. 708 West IStft 
place. Iw 

NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy murowany 

dom, storę front w tyle dom; dobra 
okolica. Zgłosić się, 867 West 32nd 
str. w aptece. 30# 

NA SPRZEDAŻ dwie loty i murowany 
dom pn. 931 N. Ashland ave. za $4600. 
R,entu przynosi $40 miesięcznie. Po- 

trzeba $1500 gotówki. Zgłosić się pn. 
131 Cleaver ulica w mleczarni. 2 w 

NA SPRZEDAŻ 2 długie police, kan- 

tor, 4 show cases, lodownia i 3 wagi 
do groserni. Kapujący natychmiast 
dostanie za pól ceny. 62 W. DiYislott 
ul. 

_____ 

NA SPRZEDAŻ bardzo tanio skład 

.włączając budynek o sześciu ładnych 
mieszkalnych pokojach. 1094 North 
Western ave. 2vr 

NA SPRZEDAŻ drewniany kościół", 

południowo zachodni róg Bickerdike 
i W. Superior ulic; budynek z cegły 
w tyle. Lota 50x125. Frltz Frantzen, 
and Co., 296 Milwaukee ave. 30s 

NA SPRZEDAŻ całe urządzenie do 

domu, mało używane. Sprzedaję z po- 

wodu odjazdu do kraju. Sprzedam za 

niską. cenę. 315 Cornell ul. Franciszek 
Fryczka. 30S 

NA SPRZEDAŻ grosernia w polskiej 
okolicy. Sprzedam za $400. Adres w 

Adm. Dziennika Ćhicagoskiego. 2w 

PIĘKNA grosernia na sprzedaż pa. 
4807 South Aaa ulica, bardzo tanio 
do nabycia. Jest to najlepsza sposob* 
ność do nabycia dobrej grosesni w 

polskiej okolicy. Interes jest dobrze 
wyrobiony. Proszę się zgłosió pn. 4807 
S. Ashland ave., blisko 48meJ ulicy. 

Kupno ł Sprzedaż. 
NA SPRZEDAB 80 akroWfa fchfcfc, I 
akrftw pod pługiem, czy stu ziemia -» 

dobre drzewo I nowe zabudowani^ 
farma znajdzie śH? prfry traktom) drt^ 
dse. Sprzedam takowy tanio. Blfcb j 
szych Informacji udzlSH AndneJ BuIT 
skl, Stereni Pefct, Wis, lOCT 
NA SfftKEDAŻ pfogirta Ee IkM# I 
rzeinlczym; wafelki# urcądBOila; km. 
re i wyrobione miejsce. 324 Cornell 
ulica. 2ŚWr*e* 

NA SPItóflDAŻ~pl6fWśiof8$dfiy Veg£ 
wy salon. Słuszny powM do aprieda* 
nla_ Róg North ave. 1 Holt ulicy, 31s 

Wypożyczam 
Jefceli chcecie pieniędzy 1 przyjaciela. pizyjdlcM 
do mai*. wypożyczam wiMO*»wpte p|*tiląd2> Bi 
meble, fortepian. kbnie i frozy, Des zAbrznia tar 
kowych i waszych faje. I>«m rwerto^rą, J»<»n 
cbcetle, ti wita* tciebl* ale b^aą żifcrafed żcdmii, 
gdyż ja wypożyczam pU2iądxe, łby «4ki««ić ffO» 
cent, h nie ażeby rabiarać tprzm. Dl4te»o ni* 

Sotrzebujecie obawiać ai« o waata maki* i j. jśt, 
łoją apecyiltiolci(| jett wjpóFjrcżlfile M $Śu fŚ 

$2001 mogą 1e wam dać t*go aamego dala, w któ- 
rym je zażądacie. Możecie wypłacać fil HuW# #y*. 
piaty albo też tylko procast a suma mota atać tak 
aługo lak wam alą bedzia podobało. Jeżeli taras 

przyjdźcie do moi* i rozmówcie ala ze mną* a 
przekonacie ai*,t««*iaM łatwt )MI I«MN» w 
^ i. FRBNCB, B D»*rb#ra Si 

Po kit} u. J. Ji 06 iLSSI. Polaki KUrŁ 

NA ŚPRŻEDAź grosernia na Sloan ul. 
Adres w Administrteyl Dzterinfkfr 
Chioagoakiego. 34* 

DOM ł Jota na spr«4dttk, tatfto, p*.' 
434 W, Brie ulica. Zgto#i6 się pn. 439 
West £rie ul. 3Ót 

Mi 11 ■ 1 u I r Uli—■*—l>lill- 
NA SPRZEDAŻ grosernia 1 JMtlon w. 

fcolskiej okólićy. Adres w A<rarfmstra-' 
cyi Dziennika Chicagoskiega i fe 

NA SPRZEDAŻ na Holt ate., pomiędzy 
Blackhawk i Blanche str.. 4 domy i 

2% loty, 60x125, bardzo' tónfo. — A. J. 
Stefański. 681 Holt ave. T if 

■ ■» KwippOpwm 

NA SPRZEDAŻ tolecatruia t śptfęif 
domo.we bardzo tanio i powóchi wyja- 
zdu do staregS kraju; polska dzielni- 
ca: na Jadwigowie. Spnredfcję ŻCi 
kwart mleka dziennie. Adres W Admh 
nistracyi Dziennika Chicagoskego. 29s 

Na Sprzedaż; 
w AYondais. 

Ricłgeway Av'ef., obok dómti fila?* 
ców i Sierot, 2-parowe d&toty o Jfefr 
pomieszkaniach, na łatwe miesi?-* 
czne wypłaty. — Potrzeba tylko* 
1300 wpłaty resztę można opłacać 
miesięcznie tak samo jak rent.— 
Loty s$ 26 i 27 stóp sierókie i I361 
długie, cementowe ehodniki i łada* 
drzewa przed każdą lotę. 

Bliższych informacji ndziołij- 

ED. SZAJKOWSKI, 
MILWAUKEE i CENTRAL PARK AYBS. 

Mieszkanie: 1550 N. Hamllo Ave. 
W subdywizyl codziennie i W Niedzielę. 

f—. .. 

SALONÓW — kilka dobrych do wy- 

boru, tanio na sprzediż. WfadottoSCt 
udzieli M. Mazurkiewicz 404 West 

Chicago ave. 2w 

Grunta po bwtowfty&A Cenacflf 
u ikt. 

5 tjalqcy afcfó* wGrtaly Coi, IimW 06...1t.lf 
8tyalący akrów " " " po...$4 *0 
7 tjriiąoy alt-rów w WatlacaCo., M 

6 tjalncr akrów w Kit Caraon Co., Colo. po §3.71 
Gruot r.datny na koloniracT^. Panowi# kapita- 

liści ! Tu dla Wm tłota ąkił-ja lareblć ffu. 
bo. Plr/clo do o. I. rDZr03*K. CoH»y, Kaa. 

SKŁAD cygar, papierosów i rozmai- 
tych drobnych rzeczy,. miejBce istnie 

je 18 lat. Sprzedaję z powodu choro 

by żony ża pół ceny. 503 Noble ulica. 
łir 

KTfleH6ES^ 
albo pożyczy? 
pieniędzy aa ¥u- 

; dowQ. lub zaknpno; albo kto ma płenladt# 
; do wypożyczeni* o» piefwtay oiorgeóśŁ 

ten niech słęsfłotf do polski ego kant*** 

! C. W. DYNIEWICZ & C0.r 
806 MlIfank»in.,M£{;,°k*tHwgk- 

AseJrorujemy od ogtuL w scjlepszynk 
ćompanlach. Wyrabiamy wszelki# pa- 
piery lep*lne. bcląga-my gpadkbbietitw* 
s Europy 1 wy*tawi«ny pałDonłecolot#* 

| tzyll plenipoteodye. 

NAJTANIEJ I NA ( Wymtenfam 1 wysyłam plenf&dzo do krnju codziennie. 

IIA li rn07C llWir l Zabezpieczam oiT Oynia w nnjtepszyelr kotopMiiicfe. 
WAJLfcroZt Lllłlt ( Wyrabiam wszelkie prawne i legalne demon eitif^ 
oraz robi^ pożyczki na realność na nftjnfżt«7 procent. Sprzedają i wymieniam domy, lotjrl w) Hbliliti 
farmy po jak najtańazej cenie a za skorą 1 uczciwą ueług^ ręczą. 

WACŁAW DU2EWSKI, 458m SŁCWwglfc 

AYONDALE, 
2 piętrowe domy do sprzedania ria miesięczne wypłaty*. 
$200 wpłaty, reszta $10 miesięcznic Wypłacacie aoniy taki > 

jak rent i zarazem jesteście swymi właścicielami. 

LOTY : 
Mam 48 lotów, cztery bloki od kościoła i jeden blok o<l 
Milwaukee Ąve. karów po J300 do $350. — lane loty cokoL 1 
wiek dalej po $200, na wypłaty. Jest to nadzwyczajna oferta. 
—Bargain na 30 dni, ponieważ właścieieł opuszcza GhicagtJ, 
dobra sposobność dla tych którzy mają zamiar osiedlić »i<? 

< w Avondale. Przyj dźciei przekonajcie się. ; j/ 0r *]"fi I 
O V i Stif' v * ■ M j 

FARM Y. 
• Mam kilka set farm do sprzedania w zamfte aa1 pn*. 

perta. Farmy uprawione z inwentarzem, grunta ar beroot 
lub prerye. Od $5 akier i wyżej. W staoacb Wiaoww 1 

sin, Michigan, Indiana* Ulinoisj Tennessee. Nebraeka i 
Minnesota. Po bliższe informacyftpiazcierar 

A. A .JANKOWSKI, *£*&&.■ 
Ofis otwarty kaidego dnia dS» 9tej wiec*, i w Htadriiefe po pefadxuv» 

A, .. 'i* Y. 
; łui ■ ■ 

1, 


