
Poseł do Rady państwa i profe- 
sor wszechtfky UvdW*kk| 
Gustaw Roszkowski, ogłosił w 
"Polnische Jbó>rra»pstfidęnz" arty- 
kuł, roztrząsający, ery z punktu 
widzenifr-j>$aw^-między narodowe- 
go rząd" japoński może uczynić 
zadosyć prośbie jeńców polskich^ 
albo czy musi ich, jako żołnierzy 

rosyjskich zwrócić bez wyjątku 
rźądowi rosyjskiemu. Poseł dr. 

Roszkowski na podstawie prakty- 
ki i na podstawie opinii, zaczer- 

pniętej u najznakomitszych zna- 
wców prawa międzynarodowego, 
wypowiada zdanie, że Japonia 
powinna uczynić zadosyć prośbie 
jeńców polskich, którzy nie chcą 
wracać do Rosy i. 
Państwa, prowadzące wojnę, 

nie mają obowiązku wzajemnego 
wydawania sobie wszystkich jeń- 
ców. Maję tylko obowiązek uwol- 

nienia wszystkich jeńców z nie- 
woli. Państwa nie wydają sobie 

wzajemnie ani zbiegów, ani de- 

zerterów dlatego właśnie, aby ich 
zasłonić przed karą w ojczyźnie. 
Jeżeli zatem zbiegowie i dezerte- 

rzy mają prawo po skończonej 
wojnie osiedlania się tam, gdzie 
chcą, zamiast obowiązku wraca- 
nia do ojczyzny, to tem bardziej 
należy owo prawo przyznać jeń- 
com, co bowiem nie dopuścili się 
dezercyi, a do Rosyi nie chcą po- 
wracać jedynie z pobudek polity- 
cznych. Jeniec jest obrońcą dane- 

go państwa, któremu odebrano 

chwilową wolność, aby osłabić 

zastępy przeciwnika. Po ukończe- 
niu wojny ustaje potrzeba szko- 
dzenia przeciwnikowi. Jeńcom 
należy zwrócić wolność zupełną, 
to jest możność udania się tam, 

gdzie sobie Źyc2ą. 
— Q—i 

"Niebezpieczeństwo polskie* 
nad Renem. 

Z Muehlheimu piszą do dort- 

mundzkiego ''Dziennika Polskie 
go": 

Zaraza hakatystyczna takie 

Michałkom niemieckim nad Re« 

nem doskwiefa i spokój im od- 

biera. Stąd to kręćcą się po uli- 
cach, odszukują Polaków szpicle 
najrozmaitsi, biorą ich fia spytki, 
dowiadując się, gdzie towarzy- 
stwa polskie odbywają swe posie- 
dzenia, i o czem na nich radzą? 
W tych dniach spotkało mnie 

to samo. Jako przewodniczący to- 
warzystwa polsko - katolickiego 
"Ognisko" w Muehlheimie nad 

Renem, zawiadomiłem policyę, że 
w niedzielę dnia 13 b. tń< obchodzi 
nasze towarzystwo 14 rocznie^ 

swego istnienia, w ściśle zam- 

kniętem kółku familijnem. Zaraz 
z góry zawezwano mnie na poli- 
cyę, abym wyjaśhił, jak Zamie- 

rzamy ów obchód urządzić. Po 

krótkiej odpowiedzi, która inspe- 
ktorowi policyjnemu się widocz- 
nie podobała, odpowiada mi ten- 

że, że doszło do jego tfsztl, iź je- 
stem "wielkopolskim agitato- 
rem" (!) I przewodniczącym 
towarzystwa polskiego i ie fla po- 
siedzeniach także omawiamy 

sprawy polityczne 1 pielęgnujemy 
śpiewy "niebezpieczne". Dla tego 
pozwolenia na obchód focznicy 
udzielić mi może tyTko wtenczas^ 
kiedy mu wręczę program obcho- 
du tejże. Starałem się wyperswa- 
dować p. inspektorowi, że bynaj- 
mniej nic "niebezpiecznego" w 

programie nie ma, ale nic to nie 

pomogło. Rad nie rad byłem znie- 

"WCtofly pojsc po raz drugi na po- j 
licyę z programem, który; gdy^ 

a .-SffeWte™ urzędnikowi, cfcw^cił 
łapczywie, jakby nieprzyrnierza-» 
iac jastrząb wróbla, i po cii wili 

'gświadcza mir że "Boce coc Pol- 
eskie" (Boże coś Polską, je&t 
"niebezpieczna" pieśń i zakazana 
w Prusach, Zażądał potopi oót- 
mnie, abym mu ową niebrzpfec*- 
ną pieśń przętłómaczył na, niemie- 
ckie; gdy to uczyniłem, przeko- 
nał się, że rtam chodzi tylko o 

"Ojczyznę i wolność dachową!" 
(Napisałem mu: "Unser Heimat- 
land und Geistesv Freiheit gieb 
u as Herr zurueck?) Po tem wy- 

jaśnieniu oświadczył mi p. in- 

spektor, że udzieli pozwolenia na 

zabawę, ale pod żadnym warun- 

j kiem nie wolno 
nam śpiewać pie- 

I śni "Boże coś Polskę V 

Kiedy powstało zero? . 

Jesteśmy tak przyzwyczajeni do 

używania zera w cyfrach, że nam 

się zdaje, ii ludzie, którzy umieli 

używać cyfr, musieli też zawsze 

znać zero. Ale Rzymianie, cho- 
ciaż byli narodem kulturalnie roz- 

winiętym, nie znali zera. Chcąc 

oznazcyć n. p. 40; musieli napisać 
cztery razy X. Zero oznacza 

wielki postęp w arytmetyce dzia- 

łania rachunkowe bowiem, mia- 

nowicie mnożenie i dzielenie, były 

przy używaniu cyfr rzymskich 
bardzo utrudnione. Zera używa- 
li najpierw Hindusi i Chińczycy i 

to już w szóstym wieku po naro- 
dzeniu Chrystusa. Prawdopo- 
dobnie wynaleźli je Hindusi; 
Chińczycy wynaleźli je samo- 

dzielnie albo nauczyli się go uży- 
wać od Hindusów. Na Zacho- 

dzie używano zera dopiero od 11 
albo 12 wieku, nauczono się go u- 

żywać od Arabów. 

Po najlepsze szczero - zZote 

ilubne obrączki idźcie do jedyne* 
go polskiego składu zegarmistrzo- 
wskiego na Milwaukee ave.—do 

M. Wojttckiego, 
X 

r 

677 Milwaukee ave. 

Drobne ogłoszenia 
5 DOLARÓW nagrody, za bieżący a- 

flres Józefa Kadiera, poprzednio p. n. 
2650 Bernard ave., także J. Droppy, 
pOprzedfcio niedaleko Chicago i Cen- 

ter aves., także J. Powickroskiego(?), 
poprzednio p. 11. 296 W. Chicago ave. 
Piszcie pod adres: Bdward Łowy, 401 
Ashland Błock, Chicago. xxx 

POTRZEBA mężczyzn na mieszkanie. 
216 West Blackhawk str. 7w 

DO WYNAJĘCIA piekarnia. 303—307 
Cornell ulica. 9w 
i-i n fr n. 1 t 

DO WYNAJĘCIA frontowy pokój — 

osobne wejście z frontu. U bezdzietnej 
familii. 770 Milwaukee avenue. 8w 

DO WYNAJĘCIA skład z mieszka- 

niem, dobre miejsce na skład z cu- 

kierkami. 641 Noble ulica. 

DWÓCH samotnych mężczyzn poszu- 
kuje dwóch pokoików na mieszkanie; 
chcą płacić $5 lub $6 miesięcznie. Sta- 
nisław Hajdukiewicz, 2700 EJmerald 
are. 8.w 

• 
Mi 
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POTRZEBA mężczyzn ha stancyę. 
ZgłosiC się p, n. 5 Bauwans ulica, bliz- 
ko Ashland ave., drugie piętro, front. 

PANU3NKA poszukuje uilieblowanego 
pokoju, z wiktem lub bez. w okolicy 
Mllwdukfee i Ashland ares. Adresy 

ppszę Tostawić w Aptece ̂ urdy. 658 
North Ashland are. 

Asekurujemy od Ognia 
w ns}l?p-»ryeh kotnpantach, wypoty:zamy 

pieniądze oa property i wyrabiamy wszel- 
kie papiery legalne. 

k. i. KWASliROCB i J. S. GOLliBSKI, 
1«5 TT. Blaekbawk 01. fel. Jfonrot Ut. 

Z bólem serca donoszę wszystkim krewnym i znajomym, 
ii najukochańsza żona moja 

BERTA PIŁAT, 
po cUusjiej i ciężkiej chorobie opatrzona św. Sakramentami, 
pożegnała się z tym światem dnia 640 Września, o gcd/.inie 
4tej rano, w kwiecia wieko* pr*yży wszy 29 lat. 

Pogrzeb odbędzie się w Niedzielę, dnia 10go Września, o 
godzinie 8:80 fano, z domu żałoby pn, 1030 8. SfuTamento 

Ave., do kościoła św, Kazimierza, róg Whipple v22giej ul., 
a stamtąd na cmentarz Zmartwychwstania Pańskiego. 

Na ten smofny obrządfK zaptaszsmy wszystkich kre- 

wnych i znajomych/ w smutku pogrążeni 1 

Andrzej pilaL mąż; Antoninar Daniel, matka; Jan i 

Frand^t^ TkąĄlk\> Paulina i Mkryttrma, siostry: Paweł 
Słomski i Franciszek Chyła, szwagrowie; Bronisława Da- 
niel bratowa. 
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XE STANISŁAWOWA. 
—» Towarzystwo Serca Jezusa nr. i 

będzie miało bwoJa posiedzenie dnia 8 

wrzeSnla. Wszyscy czfcrakawie powin- 
ni się stawić na to posiedzenie, ponie- 
waż będ| ważne sprawy do załatwie- 

nia; tafcie i ci którzy się chcą zapi- 
sać do Towarzystwa niech się zgłoszą 

na posiedzenie, ponieważ towarzystwo 
dobrze egzystuje 1 należy do Zjedno- 

| czenia. Konstanty Kurzewski, prez. 

Michał Strzyżyfiski sekr. prot., 479 

Elston ave. 

— Towarzystwo św. Cecylii nr. 14 

Zjednoczenia, mieć będzie regularne 

posiedzenię dziś wieczorem o godzinie 

8meJ wiecaorem, w hall zwykłych po- 

siedzeń. — W. Barwig, sekretarz. 

— Towarzystwo Młodzieńców św. 

Alojzego ma swoje miesięczne posie- 
dzenie dzisiaj wieczorem o godzinie 
7:30 puntualnle, w hall Nr. 2glej. 

Wszyscy członkowie są proszeni o 

przybycie na to posiedzenie, ponieważ 
ważne sprawy będą debato.wane. 

Jan Dembiński, prez., Franciszek 

T. Pięch, sekr. prot., 692 Noble ulica. 

— Baczność Sokotl Polscy Orła Bia- 

łego! — Dzisiaj wieczorem, punktual- 
nie o godzinie 8:15, odbędzie się bar- 

dzo ważne nadzwyczajne posiedzenie 
w sprawie balu. Obecność każdego 

członka koniecznie' potrzebna, ponie- 
waż wszystkie bilety muszą być zwró- 

cone albo zapłacone przed niedzielą. 

Nie można stanowczo zwrócić tadnych 

tykietów po balu, lecz trzeba za nie 

zapłacić. Komitet. 

— Towarzystwa św. Michała Archa- 

nioła i Towarzystwo Polsko Rzymsko 

Katolickich Starców, pod opieką Ma- 

tki Boskiej Częstochowskiej przystą- 

pią do spowiedzi rocznej, to jest w pią- 

tek 1 sobotę, a w niedzielę rano, do 

wspólnej komunii Św., .w kościele gór- 

nym św. Stanisława Kostki.—. A. 
Wi- 

necki, prez., P. Łuka, sekr,. 690 N. 

Ashland ave. 
— Poeledzenie Towarzystwa św. 

Antoniego Opata odbędzie się jutro 

wieczorem o godzinie pół do 8mej, w 

hali pod nr. 2. Prezes zaprasza wszy- 

stkich członków na to posiedzenie al- 

bowiem są ważne sprawy do załatwie- 

nia. — Fr. Szatkowski, prezes, Józ. 

Murawski, sekretarz. 

Z JADWIGOWA. 

— Towarzystwo Polek Im. Maryl, 

Zjednoczenia, nr. 38, ma się zebrać we 

czwartek dnia 7go września o godzinie 

7mej wieczorem, do klasy szkolnej, 

skąd wyruszymy in corpore na fair. 

I zarazem toż Towarzystwo przystąpi 
do wspólnej komuhii św. w niedzielę, 

dnia lOgo września, o godzinie 7mej 
rano. — T. Turalska, sekr. prot., 1178 

N. Leavitt str. 

Z KANTOWA. 

— Towarzystwo św. Krzyża ma swo- 

je pół roczne posiedzenie dzisiaj wie- 

czorem o godzinie pół do 8mej w hall 

zwykłych posiedzeń. Prezes zaprasza 

wszystkich członków ponieważ są .wa- 

żne spraWy do załatwienia. 
— L. Ka- 

lisz, prez., F. Jankowski, Sekr., 763 

Dickson str. 

PRACA. 
"DOTRŹEBA 100 dzlewez^t do mycia 800 
* do domowej roboty — uriitm kucharek i 

dtiewcząt do beteli. 

643 MILWAUKEE AYE. 
PANi SCHMIDT AdENCYA PRACY. 

eodzii nnie dziewcząt do 
•Huracyi hotelów i domow> j 
roboty. Nsja^arsze polakie 
biuro w mieacie. 

POTRZEBA 
909 Milwaukee At. wuko Ashiand r* 

POTRZEBA dziewczyny do lekkiej do- 

mowej roboty. 198 W. Division st., 2gie 

piętro. xx 

POTRZEBA prasownlkóW na kawał- 
ki przy spodniach. Larson, 155 North 
May str. 7.w 
i— .urn TirTi>i>" im Um i, n~vii--iif.tf 

POTRZEBA ręcznych dziewcząt do fa- 

strzygowania ramion przy surdutach. 
951 North Wood ulica. 9w 

POTRZEBA maszyniarek 1 finiszćrek 
dtt surdutów. 690 Dickson str. Wolf. 

7w 
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POTRZEBA dziwcząt do bejstowania 
dziur około ramion, do przyszywania 
guzików i fastrżygowania pr2y surdu- 
tach. 777 Milwaukee ave. tylny budy- 
nek. 7 w 

—i—< * «rti DT — H. . 

POTRZEBA doświadczonyrh prasowni- 
ków przy płaszczach (cloakś). Można 
pracować tygodniowo lub od sztuki. S. 
Slegel and co., loó East Van Buren u- 

lica, szóste piętró. 7w 
1 . i ... i ii i .i i -1 i 

POTRZEBA dobrego trymera; musi 

być krawćem; także pierwszego ma- 

Bzyniarza lub maszyniarki do wszywa- 
nia rękawów przy surdutach. 157 West 
Blackhawk ulica. 9w 

POTRZEBA doświadczonych maszy- 

nafek przy damskich bluzkach* także 
finiszerek. Gofy and Heller, 96 Market 
str. 9w 

POTRZE&A DOŚWIADCZONYCH 
DZIEWCZĄT DO ROBIENIA DZIU- 

REK RĘCZNIE PRZY SURDUTACH. 
STAŁA PRACA I DOBRA ZAPŁATA. 
ZGŁOSIĆ SIE DO HART 8CHA£P- 
NER & MARX, 773 SO. HAL8TED 
UL. 771 NO. ROBEY UL. I 144& MIL- 
WAUKEE AVE. 9w 

i POTRZEBA dziewcżyny do prasowa- 
nia i jedną w naukę. Zgłosić się, 
Palmbrook,385 W. Chicago ave. 8w 

POTRZEBA 6 mocnych dziewcząt bez 
'. doświadczenia. 225 South Water uli- 
ca. 7w 

POTRZEBA mocnego mężczyzny za 

'ianitora" do trżytnahla porządku w 
dużym zakładzie drukarskim, musi 

mówić po angielsku. The Henry O. 

Shepard Co. 120—130 Sherman ulica. 
i."-'* 7w 

JTRZEBA kołodzieja. 258 North ban- 
lon ulica. ,. 

7w 

(.tąęiiśL.' 

POTRZEBA ROBOTNIKÓW. ZGŁO- 
SIĆ Się DO GRIFFIN WHEEL CO. 

sacramento AVE. I CHICAGO & 
łSlORtH W^TERN SZYNY KOLEJO- 
WE. ZAPYTAĆ Się O FOREMANA 
NA YARDZIE. 7w 

POTRZEBA etryperek. 760 North 
Rockwell str., bli2ko North ave. 7.w 

POTRZEBA finiszerek do sukien. 657 
Dlckson ulica. Goldstein, Cohm and 
Co. - 9.w 

POTRZEBA dziewcząt do bejstowanla 
kantów, sztafirowanla, dziurek toko- 

wania, guzików, małych do bejstowa- 
nia kenwesu przy surdutach. 134 Wa- 
bansia ave. 7w 

POTRZEBA 
2000 Robotników i Mechaników 

samotnych i żonatych mężczyzn do robo- 
ty przy kolejach żelaznvch, w komlenio- 
łomach, molderów w. lejarniach, robotni- 
ków w lasach, tartakach i fabrykach. 
Dobra zaplata, tak w mieście jak i poza 
miastem. 

500 Kobiet, Dziewcz§ti Chłop- 
ców do hoteli, restauracyi, fabryk l 

prywatnych familii. 

1000 Robotników do Kalifornii 
Waahlngtnmi i Oregonn. Płaca od 

$2.25 do $3.50 dziennie. Specyalne eka- 
kursye w tym mlesl^u. 

160 Akrów Rządowych Grun- 
tów Farmowych darmo. 

Udzielamy porady w sprawach sądowych. 
Kclektujemy płace I wszelkie długi. 
Sprzedajemy tanio Bilety kolejowe i Or 
krętowe. 

J. LUCAS, 5SZ 
666 Milwaukee Avenue. 

POTRZEBA doświadczonych dziew- 

cząt do przeróbek przy damskich ża- 

kietach, ubraniach i sukniach. Stała 

praca. E. B. Grossman and Co., 172 

State str. 9w 

Potrzeba Dziewcząt 
DO RESTAURACYI, KOTULÓW. FA- 

' 

BRYK I DO DOMOWYCH ROBÓT. 

1 w) 425 MILWAUKEE AVE. 

POTRZEBA mężczyzn do kładzenia 

szyn w zachodniej strOnle WisConsin, 
$2.00 i $2.25 dziennie. Robotników w 

Michigan 1 Wlrconsin, $2.00 dziennie. 
Robotników do roboty dla kompanii 
kolejowej w Wisconsin i. Michigan, 
$1.76 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 pierwszej klasy fiillszerek 

przy dobrych surdutach. Stern Mayer 
and Co. 208 E. Van Buren str. 7w 

POTRZEBA stryperki do tytoniu. 182 
Burling street. 9.tf 

POTRZEBA dziewczyny lub kobiety 

do domowej roboty. Lekka praca. 

Zcłosić się o 7mej wieczorem. 758 N. 
Wdod ulica, pomiędzy Milwaukee ł 

North aves. 

POTRZEBA bejśclarek do podszewki, 
do prasowania kieszeni, do przyszy- 

wania guzików i dzievj£zat w naukę 

przy kamizelkach. 745 Elk Grove ave. 
9w 

POTRZEBA kobiet do darcia I do 

przebierania szmat. 969 North Califor- 
nia ave. 

POTRZEBA klerka do składu rzeźni- 

czego. 111 Hamburg ulica. 
POTRZEBA dziewczyny do zwyczaj- 
nej domo.Wej roboty. 1065 Milwaukee 

ave., w składzie. 

POTRZEBA kobiet do przebierania i 

darcia szmat. 1458 Milwaukee avenue. 
9w 

-• 

POTRZEBA cliłopaka do ofisu. 643 

Milwaukee ave., u góry. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. Mała familia. Rekomendacye 

potrzebne. 510 North Paulina str. 8w 

POTRZEBA dzie.wczyny do zwyczajnej 
domowej roboty. 331 West Nofth ave. 

9 w 

POTRZEBA molderskich pomocników. 
Tarrant Foundry Co., 36 Indiana str. 

BACZNOŚĆ RODACY! Którzy Jesteś- 
cie żonaci i macie duże familie a nie 

macie roboty albo nie jesteście pewni 

roboty na 2imę, to proszę,zgłoście się 
po dalsze informacye do mnie pod nr. 

225 Noble ul. na dole, z frontu. Marcin 
Siekman. 

POTRZEBA kobiety do mycia butelek. 

Zgłosić się pil. 1728 Milwaukee ave. 

A. Schneler. 8w 

POTRZEBA prasownikó.w do okryC 

damskich. Harris Miller, 995 Milwau- 

kee avenue. 

POTRZEBA finiszerek do szycia o- 

kryć damskich i dziewcząt do przyszy- 
wania guzików. Harris Miller, 995 

Milwaukee are. 

POTRZEBA drugich maszyniarek i rę- 

cznych do bejstowania kantów. Dobra 

zapłata. 596 Dickson str. 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 112 

Cornell ulica. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty, $4.00, także 4 

dziewcząt do restauracyi, $6.00 tygo- 
dnio.wo. Niedziele wolne. 909 Milwau- 

kee ave. O fis. 

POTRZEBA dobrych dziewcząt do sza- 

pu. Dobra zapłata. 28 Haddon ave. 

POTRZEBA męzczyzn na farmy, 

chłopców do fabryki. 425 Milwaukee 
ave. 7w 

POTRZEBA rymarzy. 52G North Ash- 

land ave. 7 w 

POTRZEBA kieszeniarek przy spod- 
niach. Larsen, 43 Bauwans ulica. 1 w 
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POTRZEBA dziewczyny do grosernl, 
takiej któta jui w groserni pracowa- 
ła i pomagała w domowej robocie. 783 
W. 17th str., róg Wood str. 8w 

. 
- 

POTRZEBA przykraWacza do karpe- 
tów i tkacza dywanów, 1193 West Van 
Buran str. 7w 

! PRACA. : 
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POTRZEBA agentów do sprzedawania 
medycyn — tnęźczyzn ltfb kobiet. Do- 

bry zarobek. Dr. Monsel Remedy Co., 
TJGl W. ISth str. 8w 

POTRZEBA dziewcząt do sztaflroWa- 

nla i bejstowania. 620 So. Sacramento 
ave. w tyle. Wziąć karę na 12teJ ulicy. 

POTRZEBA maszyniarzy do żakietów. 
Dobra zapłata. Stała praca. 22 Poto- 

mic ave., u góry. 8w 

POTRZEBA maszyniarek do sukien. 

Stała praca 1 dobra zaplata. Zgłaszać 
się przez cały tydzień. Duberatan and 

Cohn, 45 Tell Place. 

POTRZEBA dziewcząt 14 lat. S08 N. 

Marshfield ave. 

POTRZEBA doświadczonego woźnicy 
na wóz z meblami, także do pomocy w 

składzie. Musi mówić po angielsku. 
Zgłosić się natychmiast. Nowaczew- 

ski, 838 Milwaukee ave. 

POTRZEBA dziewczyny do zwyczajnej 
domowej roboty. Mrs. Feder, 128 Tho- 
mas street. blizko Robey ulicy. 

POTRZEBA mężczyzn do roboty w fa- 

brykach w mieście ł poza miastem, ta- 

kże do lasów, płaca $26 miesięcznie 
wikt I mieszkanie, mężczyzn do robo- 

ty na kolei. 732 Milwaukee aye. nad 

restauracyą. 8w 

POTRZEBA małej dziewczyny do ba- 

wienia dziecka. Zgłosić się do salonn 

pn. 266 West North av«. 8w 

POTRZEBA starszej niewiasty. 21 Em- 

ma street. 

POTRZEBA prasowników 1 prasownl- 
ków na szewkl, także ręcznych dziew- 

cząt przy surdutach. 773 Girard ul. 

POTRZEBA dziewcząt do kantów, za- 

razem wydaję robotę do finiszowania 

do domu. 10 Luce ul. 

POTRZEBA starszej niewiasty do pie- 

lęgnowania dzieci. Mieszkanie, ubra- 

nie, dobra zapłata. Musi mówić po an- 

gielsku lub niemiecku. Mra. Feigen, 
' 

1580 Milwaukee ave. 

POTRZEBA maszyniarzy lub ma- 

szynłarek do żakietów. Spiegel. 380 

Wabansia ave. 

POTRZEBA prasownlka na szewkl 

przy surdutach. 34 Brodley ulica. 

POTRZEBA pierwszych ręcznych 
dzie.wcząt do wszelkiej roboty, kobiet 

do sztaffrbWanfa rękawów w domu, 

dziewcząt dt> wyciągania fastrźyg 1 

plkierowanla przy surdutach. Stała 

praca. Ś88 Milwaukee ave. 8w 

POTRZEBA małych dziewcząt do pl- 
kierowanla 1 fastrzyg wyciągania. 83 
Cleaver ui. 

POTRZEBĄ małej dziewczyny do dzie- 
cka. 718 Dickson ulica. 

POTRZEBA prasowników przy kami- 
zelkach. Q. Prebenson, 127 Haddon 

ave. 8W 

PÓtRŻEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 705 Milwaukee ave. 

pOTRZEBA 50 dziewcząt do 
domowej roboty re-tauraeyi i hoteli. 

Przyjdzie gotowi do pracy. Dobra za- 

płata. Kolb, 775 Milwaukee irenue, 
niprzeciwko t'leavet ul. 

POTRZEBA dziewcząt do robienia 

damskich kapeluszy od sztuki, mod- 

niarek (copyists) i dziewcząt w nau- 

kę. Najlepsza zapłata w mieście przy 
ręcznej roboty 1 gotowych do nosze- 

nia kapeluszach damskich. Roboty do- 

syć, nie potrzeba czeki.fi. Przyjdźcie 

natychmiast. Goldstein Mllljnery Co., 

202 Wabash ave. . xxx 

POTRZEBA maszynlarek do sukien. 

Stała praca, dobra zapłata, także flnl- 
stferek. 108 Augusta str. 9w 

POTRZEBA dziewcząt. Jeżeli umieją 
szyć na maszynie to zgłosić się pn. 

110—120 Market ulica. 4te piętro. 12w 

POTRZEBA doświadczonych dziew- 

cząt do szycia rękawiczek. Harry 

Schallman, 072 So, Halsted street. 8.w 

Kupno I Sprzedaż. 
« 

- — 

$150 kupi grosernię, zapas 1 urządzę- 

nie, polska okolica, warta $300. 103 W. 

Dlvislon street. 

SALON na sprzedaż Dochodu $28.00 
dziennie. W soboty do $80.00. 55 East 

Ontario street. 

NA SPRZEDAŻ dobry salon, dobry na- 

rożnik. 204 West Chicago ave. róg 

Centre avenue. 15w 

. i i . .i »«i i ' * 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków 1 cy- 

gar, blizko szkoły. 376 W. Chicago 

ave. 
8w 

DO SPRZEDANIA balwiemla w pol- 

skiej okolicy, blizko Chicago ave.t wy- 

robione miejsce, bardzo tattlo. Dobre 

widoki dla dobrego balwierza. Adres: 

6CG Milwaukee ave. ł>w 

NA SPRZEDAŻ 2 bary, 2 "show cases" 

1 polica, 1 wóz* 125 Cornell ul. w mle- 

czarni. 

PIĘKNY dom ! lotft, $1G80. Zfłosić 
S. H. Brooks. 1242 Milwaukee are. 

Pokój bty. 9w 

NA SPRZEDAŻ skład rzeźnlczy w do- 
brej okolicy. Właściciel sprzedaje i 

powodu iż chce zaprzestać Interes. 

Zgłosić się 62 North Peorla ulica. 
Skład rzeźnlcży. fw 

NA 8PR211DAŻ propert 
netnlczfńii wszelkie tirzędcWła; «tt- 
re 1 wyrobitml'HtłSjtfie. 328 Cornell 
ulica. ' 23wrześ 

WyjtóŹfCzail 
meble, fortepian, konie i wozy, fcz zabrania U- 
kow/ai c wMJtych r%t. jywtn pmnn, 
chcecie, te waeze meble niebtaąał brane *00^0, 
gdyt Jt wypotretttn pieriądre, wy ofltrtwtó pro- 
cent, a nie aiebr nabierać epr*Qty. Dlatflr© nie 

potrzebujecie obawiać stą o wiwr» tfieble 1 I, s. 

|aW x mogą a# wim Qt*£ i+go Nttifo nfttt, w iw* 

rym je zatądade. Motecie wypłacać Ba Łśtwe wy* 
piaty albo U2 tytko procent a cuim mol* eUć tik 
dhigo lak wam alą bedzie podobało. Jetell łeraa 
potrzebujecie pieniędzy, to Ja foto >e poiyctą. 
albo ieźellbjrl«e cbclell zapłacić colcie widni, to 

przyjdźcie do moie 1 rozmówcie aia z* mną, 
przeronade rtij, le ze mną łatwy yil ihtttea io 

A. FtENCH, *fcarfen St 
PokiJ U. J. ROGALSKI. PoUkł I[Mi 

NA SPRZEDAŻ fit Holt aT«„ pomiędzy 
Blackhawk 1 Blanche atr., 4 domy 1 

2H loty, 60x125, barda) Unio. 
— A. J. 

Stefański. 681 Holt are. t W 

NA SPRZEDAŻ Balon w dobrem ntfej- 
BCU» tanio. ISO W. North 4ve. 9W 

NA SPRZEDAŻ umeblowanie domu, 
cała domowłzna. G32 -HOlt aro., w tyl- 
nym drewnianym domu. 7w 
—mm. 111 i«l»« » 

OFERTA — dom l lota na sprzedaż. 
245 Armltage ave. 9w 

1 

i 
- 
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NA SPRZEDAŻ skład cukierków, 
"candy storę." 503 Noble tiltca. 18W 

.. 
....i..-,: . 

NA SPRZEDAŻ muro.wany dom lo- 

tę. na Jadwigowle. Tanio, $1700 gotów- 
ką. Zgłosić się do C. Pohlmann, 948 
North Hoyne ave. 0w 

• mi i —wn > i 

NA SPRZEDAŻ drewniany kościół, 
basement z Cegły; dom mieszkalny z 

cegły w tyle; lota 50x128; południowo 
zachodni róg Blckerdlke 1 W. Superior 
ulic. — Fritz Frantzen and Co., 299 
Milwaukee avenue. 9w 

NA SPRZEDAŻ bardzo tafllo: 2 piętro- 
wy murowany dom, o dwóch 5 pokojo- 
wych mieszkaniach. G stopowy base- 

ment; obszerny strych; blizko Milwau- 
kee 1 North ave. Właściciel, 729 Elk 
Grove ave. C. Ballef. 7w 

NA SPRZEDAŻ pierwszej klasy dobrze 
opłacający się salon. Sprzedaję z po- 
wodu .ważnej przyczyny. Adres w A- 

dmlnlstracyl Dziennika Cbicagoskie- 
go. , v 

7W 

Na Sprzedaż 
w Avondal0. 

Ridgeway Ave., obok domu fttar. 
ców i Sierot, 2-pięfcrowe domy o 2ch 
pomieszkaniach, na łatwe rdlesię- 
czne wypłaty. — Potrzeba tylko 
$300 wpłaty resztę można opłacad 
miesięcznie tak samo jak rent.— 
Loty są 26 i 27 stóp szerokie i 125 
długie, cementowe chodnłki i ładne 
drżewa praed każdą lotą. 
Bliższych informaoyi odaieli? 

ED. SZAJKOWSKI, 
MILWAUKEE 1 CENTRAL PARK AVES. 

Mieszkanie: 1000 N. Hamlla Ars. 

W subdywlzyl codziennie 1 w Niedzielą 

KTO CHCE 
kunlć lub sprze- 
d«<5 propertfi 
grunt lub form* 
albo pożyczyć 
pieniędzy fi* bu- 

dowę lub zakupno; albo kto ma pieniądze 
do wypożyczenia nu plerwm morgeci, 
ten niech się zgłosi do polsklegt kantora 

C. W. OYNIEWICZ & CO., 
H05 lilwaske< Av6.lV»m?K»r'hicigt. 
Asekurujemy od oguL w bajiepsz/tifc 

ćompanlach. Wyrabiamy wszelkie pa- 

piery legalne. bdi^amy spadkobletttwi 
z Europy I wystawiamy pełnomoeaictwe 
izyll pledlpotencye. 

NA SPRZEDAŻ wóz piekarski tanio. 

3210 south Malsted ulica. 8w 

NA SPRZEDAŻ mleczarnia, skład cu- 

kierków, tabaki 1 drobiazgów. AdfeS W 

Admlnistracyl Dziennika Chicagcakie- 

go. 
liw 

DO SPRZEDANIA na Jadwłgowie dom 

murowany na dwie familie, $1800, po- 
trzeba $500 gotówki, reszta na łatwe 

spłaty. Teofil Stan, 694 Milwaukee av. 

ni ii ii > nm« 

NA SPRZEDAŻ groserala, z mlekiem 

1 pieczywem, w polskiej okolicy. Sprze- 
daję z powodu ie nie umiem po pol- 
aku. Dobre miejsce dla odpowiedniego 
człowieka. Adreś w Adminlstraćyi 
Dziennika Chicagoekiegó. 9W 

AYONDALE. 
2 piętrowe domy do sprzedania na miesięczne wypłaty. 

— 

$200 wpłaty, reszta $10 miesięcznie. Wypłacacie domy tak 

jak rent i zarazem jesteście swymi właścicielami. 

LOTY. 
Mam 48 lotów, cztery bloki od kościoła i jaden btok 

Milwaukee Ave. karów po *300 do $350. 
— Inne loty ookol. 

wiek dalej po $200, na wypłaty. Jest to nadzwyczajna oferta. 
—Bargain na 30 dni, ponieważ właściciel opuszcza Chicago^ 
dobra sposobność dla tych którzy tnają zamiar osiedlić fity 
W Avondale. Przyjdźcie i przekonajcie się. 

FARMY. 
V I 

Mam kilka set farm do sprzedania lub w zamian na £ro* 
perta. Farmy uprawione z inwentarzem, grunta z borem 

lub prerye. Od $5 akier i wyiej. W stafiach Wisoon* 

sin, Michigan, Indiana, Illinois, Tennessee^ Nsbraaka i 

Minnesota. Po bliższe informacye piszcie dor 

A. A. JANKOWSKI, 
Ofifl otwarty każdego dnia do 9tej wieoa. i w Nladateła pftpnłtWii* . 
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