
WIEŚCI Z KRÓLESTWA POL- 

Z Warszawy donoszą pod datą ••••*-»•• "' rwąŁ ł. , 

23 sierpnia, że-amowa robśfciukow 

wybuchła tylko na kolei państwo- 
wej, zwanej "Nadwiślańską''. A 

wybuch tej zmowy .«dt*ył się w 

sposób następujący: 
Pociąg osobowy z Dębina sta- 

.nął na dworcu stacyi Warscawa- 

Kowelska, a mnóstwo podróż- 
nych, między którymi najwięcej 
letników z okolic Otwocka, zale- 

gło peron, na którym stał pociąg 

pośpieszny do Mławy, w którym 
jui mnóstwa wyjeżdżających za- 

dęło miejsca w wagonach. Tym- 
czasem pociąg ten nie nadchodził, 
a gdy minął czas jego przybycia, 
dyżurny urzędnik zatelefonował 
do stacyi Praga, dla czego oczeki- 

wanego pociągu nie puszcza. Na 

kilkakrotne alarmowanie dzwonka 

telefonu odpowiedzi nie było, te- 
lefon nie działał. Użyto telegrafu, 
odpowiedzi nie było. Zdać sobie 

sprawy z milczenia nie umiano. 

Wreszcie urzędnicy kolejowi dą- 

żący do zajęć z letnich mieszkań 

przybyli na stacyę i powiadomili, 
iż pociąg nas tacyi Praga został 

zatrzymany i do Warszawy nie 

przyjdzie. Gdy bowiem pociąg ten 

dojeżdżał do stacyi Praga; o wior- | 
stę od dworca, tuż obok składu 

nafty braci Noebl mnóstwo zgro- 
madzonych ludzi zajęło tor, a wy- 
machując kijami zażądało by po- j 

ciąg stanął — tak się też i stało., 

O godzinie 8 rano na stacyi 

Praga kolei Nadwiślańskiej dy- 
żurni telegrafiści po nocnej służ- 
bie szykowali się^do opuszczenia 
biura, oczekując na "zmianę", 

mającą nadjechać z Warszawy 

pociągiem pośpiesznym, dążącym 
do Mławy. Naraz do biura we- 

szło kilku nieznanych ludzi i sta- 

nowczym rozkazem zażądali, by 
znajdujący się telegrafiści opuści- 
li biuro. Jeden z telegrafistów o- 
dezwał się, iż właśnie za chwilę 

zdadzą służbę "zmianie", wtedy 
jeden z przybyszów ugodził mło 
tem czy też toporem w jeden z a- 

paratów telegraficznych, a w tej- 
że chwili, jakby na znak umówio- 

ny, do biura wtargnęło kilkunastu 
ludzi i poczęło niszczyć - aparaty. 

Było to dziełem kilku minut, II 

aparatów porąbano, druty telegra- 
fu i telefoniczne poprzecinano, a 

po dokonaniu tego nieznajomi lu- 
dzie opuścili biuro. Niezadługo 

rozległ się świst maszyny paro- 

wej w warsztatach; był to znak, 
by zaniechano pracy. Również i 

tam jacyś nieznani ludzie zażąda- 
li, by robotnicy porzucili robotę, 
ci usłuchali i warsztaty opusto- 

szały. Maszyniści podjeżdżali z 

parowozami do remizy, ruch na 

stacyi Praga zamv*» niższa służ- 

ba, jak zwrotniczowie, ustawicie- 
le i stróże opuścili stacyę. 

* 

Przed kilku dniami odbyło się 
w Grochowie pod Warszawą ze- 
branie So studentów tutejszego 
uniwersytetu. Zebrani olwi?,dczy- 
lt, że nie powrócą do uniwersyte- 
tu, zastrzegli się jednak, ze wy- 
wierać nie będą żadnego nacisku 

ani przeciwko powrotowi, ani za 
powrotem do nauk. 

Do szkół tutejszych nadpływa- 
ją dość liczne, w każdym • razie 

daleko liczniejsze, niż przypusz- 

czali zwolennicy strajku Sżkolne- 

go, zgłoszenia się uczniów. W gi- 
mnazyum prywatnem gen. Chrza- 

nowskiego zgłosiło się dotąd 300, 
w szkole fealiiej 150 uczniów i t. 

p. Szczegół charakterystyczny: 
przeważnie zapisują się żydzi, lu- 
bo właśnie oni w sprawie szkolnej 
reprezentują najradykalniejszy 
kierunek. 

Sąd wojenny w Petersburgu 
odrzuciły kąsacyę robotnika Ko- 

mornickiego, skazanego dnia* igo 
b. m. na śmier^przez "powieszenie 
przez tutejszy sąd wojenny za za- 

(bicie stójkowego przed fabryką 
Lilpopa i Raua. Geflera? - guber- 
nator warsżawski Maksymowicz 
file zatwierdził jednak wyroku. 

j—^0 

Po roku. 
— Na tem oto miejscu, przed ro- 

kiem, oświadczyłeś mi fcię, QpU*ardzIe. 

Czy nie należałoby tego w jaki sposób 

upamiętnić? 
— O tak. moja ftrftga; Jtalę tu zasa- 

da!*.. wierzbę płaczącą. 
— Ot-t^ 1 

Ł i cmeKMttr 
Mai* wychodzi • t-miu •tronloach. 

Krewnym i znajomym dono- 3 
simy fę emutną wiadomość, S 
iż ukochany Rynek nasz . 

Edward Mikołaj, 

pożegnał się z tym światem i 
prz^nióirf się w krainę Niebie- 
ską, dnia Sgo Września,, o po- 
dli nie 2sriej rano, przeżywszy 
1 rok i 15 dni., 

Pogrzeb odbędzie się w Nie- 
dzielę, dnia lOgo Września, o 
godzmie 8mej rauo, z domu 

żałoby pn. 610 N. Ashlaud 

Ave., do kościoła św. Stani- 
sława Kostki, a stamtąd na 
cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek 

zapraszamy wszystkich kre« 

wnych i zuajotaycb, w smutku 
pogrążeni: 
Karól i Franciszka Olszo- 

wy, rod/ice. 9w. 

o- 

Krewnym i znajomym dono- 
simy tę smutną nowinę, iż 

najukochańsza córka i siostra 
nasza 

Rozalia Nowacka, 

członkini Grupy litej Zwią. 
zkn Polek, po krótkiej leez 

ciężkiej chorobie, pcż°gnałn 
się •/ tvm światem, opatrzona 
św. Sakramentami, we Czwar- 

tek, dnia 7 Wrześuia, o gotlz. 
7m^j wieczorem, przeżywszy 
19 lat i 7 miesięcy. > 

Pogrzeb odbędzie się w Po- 
niedzialek, dnia ligo Wrze- 
śnia. o grodź. $9tej rano, z do- 
ma żałoby pn. 619 Holt Ave., 
do kościoła św. Stanisława K., 
a stamtąd na cmeotarż św. 
Wojciecha. 
Na ten smutny obrztdek za- 
praszamy wszystkich krew- 

nych i rnajomych, w 6mutko 

poęrafeni: 
Feliks i Franciszka No- 

tcaccg, rodzice; Andrzej, Win 

centy i Wojciech, bracia 
ryanna i Helena, siostry; 

Mi- 

chał Połeracki, zięć. 

Z bólem serca donosimy tę 
smutną nowinę, iż najuko- 
chańsza żona i matka nasza 

Walf ntyna Maciejewska, 
siostra Różańca św. 3ej Róży 
Igo Drzewa i 3go zakonu Oj- 
ca Franciszka, po krótkiej i 

ciężkiej chorobie opatrzona 
św. Sakramentami, pożegnała 
sie z tym światem, dnia 7go 
Września, o godz. 1:40 m. po 
południu, przeżwyszy 76 lat 

i 10 miesięcy. 
Pogrzeb odbędzie Się w So- 

botę, dnia 9go Września, o 

godz. 9 rano, t domu żałoby 
pn. 1225 58th Ave. Hun son 

Park, do kościoła św. Stani- 

sława B. w Crogin. 
Na ten smutny obrządek za- 
praszamy wszystkich krew- 

nych i znajomych, w smutku 
pogrążeni r • • 

Antoni Mciciejeicslci, mąż; 
Wojciech, Antoni. Józef,Jan, 
Bernard i Piotri synowie; 
Rozalia i Anastazya, córki; 
Antoni Bieszka i Józef Hal- 
man, zięciowie; Elżbieta, Ma- 
ry a, Anna, Zofia i Marta, 

^ synowe; 
Barbara i Józefa, 

siostry: Walenty Labuda i 

Jan Puttkomer, szwagrowie. 
9 wnuczek i 13 wnuczków. 
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BUCH W TOWARZYSTWACH. 

ZE STANISŁAWOWA. 
„ Posiedzenie chóru parafialnego 
Stanisława Kostki k. g. oddziałó.w 

męskiego i damskiego odbędzie się 

dziś wieczorem po nabożeństwie. -*• 

Fr. Czystka prez.. J. KanabaJ sekr. 

— Tow&rzyst.wo św. Rocha ma w 

Sobotę dnia 9go września o godzinie; 
7:30 wieczorem miesięczne posiedze- 

nie w 1^11 zwykłych posiedzeń. 
Ktoby 

sobie życzył wstąpić do tego towarzy- 

stwa niech, się ida zapisać na 

tym posie&źeniu lub u sekretarza, ża- 
dnego wstępnego niema do towarzy- 

ska. n&IObcego,, ća S, P. A. 
— 

"MłOdzrenTęwskl, "prer., P Czarnecki 
•ekr. 375 Elstoa are. 

Macierz PóIbU o<KMU V. św. 

Stanisława B. i Ml ma swóje mleslęcz- 
»ne zebrani© dziś wieczorem o godzinie 
pół do 8mej. Obecność wszystkich po- 

żądana, ponieważ są ważne sprawy do 

załatwienia. — W. J. Orllko.wski, prez., 
Pr. J. Kołodziński, sekr prot, 718 Holt 

ave. 

— Komitet Oddziału II Św. Michał® 

Archanioła, Macierzy Polskiej, niech 

się zbierze dzisiaj wieczorem o godz. 
7mej w klubie Macierzy Polekiej. Bar- 

dzo ważne sprawy. Jan Niemiec, 

prez. 
Z KANTOWA. 

• — To w. Mł. św. Stanisława Kostki, 

numer lezy i 2gl, przystąpią w piątek 
i sobotę do spowiedzi św. a w niedzie- 

lę to Jest dnia lOgo września o godz. 

6tej rano przystąpią do wspólnej ko- 

munii św. Za nieobecność podlegają 
karze. — F. Iwicki prez., W. J. Ga- 

wrych sekr. prot., 228 Cornell str. 

2 MARYANOWA. 

— Macierz Polska oddział 7my ma 

swoje posiedzenie dzisiaj wieczorem 

o godzinie 8mej w hall zwykłych po- 

siedzeń. — Józef Wróblewski prez., 

Fr. Bykowski, sekr. prot., 582 Holt 

ayenue. 
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Drobne ogłoszenia 
DO WYNAJĘCIA piekarnia. 303—307 
Cornell ulica. ' 9w 

DO WYNAJĘCIA frontowy pokój — 

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

DWÓCH samotnych mężczyzn poszu- 

j kuje dwóch pokoików na mieszkanie; 

chcą płacić. $5 lub $6 miesięcznie. Sta- 
nisław Hajdukiewicz, 2700 Emerald 

, ave. S.w 

POTRZEBA mężczyzn na mieszkanie 
u bezdzietnej familii. 661 Milwaukee 
ave. trzecie piętra 

DOBRE miejsce dla młodego polskie- 
go lekarza, dobrze znanego w Chicag 
go, mówiącego po angielsku. Zgłosić' 
się do apteki Mares'a, 2876 Archer av. 

llw 

! - 

{ POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 51 
i Tell place. 

i POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 38 
v Tell place, w tyle u góry. 9w 

j POLSKA krawcowa, świeco przybyła 
z kraju, przyjmuje damską krawieczy. 

i zne i wykonuje wedłusr żvczenla. U- 

prasza Szanowne Rodaczki o popar- 
cie. 55 Tell place. 

POTRZEBA dwóch porządnych męż- 
czyzn na mieszkanie z wiktem lub 

bez. 55 Tell place. 3cie piętro. 9w 

! POTRZEBA dwóch mężczyzn na mie-s 
i ezkanie. 570 Noble uiica, przy Divi- 

"POTRZEBA 100 dziewcttyt do mycia eta«ek, 
>00 

A do domowej roboty — sir&iem kucharek t 

dziewcząt do hoteli. v 

643 MILWAtKEE AYE. 
PANi SCHMIDT AGENCYA PRACY. 

IłftTnirn i eodzipnilie dziewcząt do 
r II Ml/rK A sauracyi hotelów i domów. J 
lVll\IiiUil roboty. N»j«tar«M polski# 

biuru w miejcie. 

909 Milwaukee At. blizko Ashland «». 

POTRZEBA dziewczyny do lekkiej do- 

mowej roboty. 108 W. Dlvlslon st., 2gie 
piętro. xx 

POTRZEBA ręcznych dziewcząt do fa- 
strzygowania ramion przy surdutach. 

951 North Wood ulica. 9w 

POTRZEBA doświadczonych maszy- 

narek przy damskich bluzkach, także 

flnlszerek. Gory and Heller, 96 Market 
str. 9w 

P0TRZE3A DOŚWIADCZONYCH 
DZIEWCZĄT DO ROBIENIA DZILN 

REK RĘCZNIE PRZY SURDUTACH. 
STAŁA PRACA I DOBRA ZAPŁATA. 
ZGŁOSIĆ SIĘ DO HART SĆHAFP- 
NER & MARX, 773 60. HALSTED 

UL. 771 NO. ROBEY UL. I 1449 MIL- 

WAUKEE AVE, 9w 

POTRZEIBA dziewczyny do prasowa- 
nia i jedną, w naukę. Zgłosić się, 
Palmbrook,3S5 W. Chicago ave. 8w 

POTRZEBA prasownika db żakietów. 

Zgłoście się natychmiast do Owen T. 
Moses and Co., 187 West Chicago ave. 

POTRZEBA maszyniarzy 1 dzie.wcząt 
do bejstowania dziur około ramion 

przy surdutach. 940 Girard str. 
>1 ' ' mmi' u' —wgar—*—w I Ml * 

POTRZEBA dziewcząt do sztafirowa- 
nia podszewki w rękawach.95 Haddon 
ave. 2gle piętro. Rothgieser Bros. llw 

POTRZEBA pierwszych ręcznych dzie- 

wcząt i prasownika do kantów praso- 
wania maszyną, przy surdutach. CO 

Tell place. 3cle piętra 

POTRZEBA cieśli. 749 Cornella Btr. 

Frank Karban. 9w 

POTRZEBA malarzy. 488 Milwaukee 

avenue. 9w 

POTRZEBA dziewczyny do wierzch- 

nich kieszeni przy surdutach. Moor- 

man ul., róg Luli place. Pierwsze plę- 
i tro. 

" 1 mi iwa —» 

POTRZEBA żonatych mężczyzn z du- 

familią do roboty. Dość pracy na 8 

miesięcy. Zgłosić się; 225 Noble ulica. 
Martin Siekman. 

POTRZEIBA dziewcząt do robienia ry- 
gli, finlszerek, bejściarek do ramion, 

młodych dziewcząt do wykładania koł- 

nierzy i dziewcząt w naukę przy do* 

brych surdutach. Stone and Raichart, 
189 Flfth ave., piąte piętro. 

POTRZEBA dobrej ^filier" stryperkl. 
353 North Robey ul., w tyle. llw 
i i i' fci— i _—ii 

POTRZEBA dzlewęzyny w składzie to* 

.warów blawatnych (dry goóds). 2832 
Archer ave., xlw 

POTRZEIBA piekarza na drugą rękę. 
8165 Archer avenue. Szczepkowski. 

POTRZEIBA chłopaka do piekarni; ta- 

| kiego ktArvbr bvł trochę obeznany. 
3165 Archer atenue. Szczepkowski. 

POTRZEIBA dziewczyny. Chicago 
Bung and Pług Co. 100 Lincoln ulica, 

rfig Klnzle ulicy, długie piętro. 

POTRZEBA finiszerek do sukien. (557 
Dickson ulica. Goldstein, Cobn and 
CO. 9.W 

POTRZEBA 
2000 Robotników i Mechaników 

samotnych 1 ionatych męiozyzn do robo. 
ty przy kolejach ftelaznrch, w komlenio- 
łomach, mólderów w lejarnlach, robotni- 
ków w lasach, tartakach 1 fabrykach. 
Dobra zapłata, tak w mletfcle jak i poza 
miastem. 

500 Kobiet, Dziewoz§ti Chłop- 
ców do hoteli, restauracji, fabryk 1 

prywatnych familii. 

1000 Robotników do Kalifornii 
Wflfthincrtnnu i Oregonn. Płaca od 

$2.2 > do $3.50 dziennie. Specyalne eka- 
kuraye w tym miesiącu. 

160 Akrów Rządowych Grun- 
tów Farmowych darmo. 

Udzielamy porady w sprawach sądowych. 
Kulektujemy płace i wszelki* długi. 
Sprzedajemy tanio Bilety kolejowe 1 O- 
krętowe. 

J. LUCAS, ISK 
666 Milwaukee Avenue. 

POTRZEBA doświadczonych dziew- 

cząt da przeróbek przy damskich ża- 

kietAch, ubraniach 1 sukniach. Stała 

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

State str. 9w 

Potrzeba Dziewcząt 
DO RESTAURACYI, IIOTBLÓW. FA- 
BRYK I DO D0MOWTCU KOI3ÓT. 

Iw) 425 MILWAUKEE AVE. 

POTRZEBA mężczyzn do kładzenia 

szyn w zachodniej stronie Wisconsln, 
$2.00 i $2.25 dziennio. 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 stryperkl do tytoniu. 182 

Burling street. 9.w 

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

wania guzików i dziewcząt w naukę 
przy kamizelkach. 745 Elk Grove ave. 

9w 

POTRZEBA kobiet do przebierania 1 

darcia szmat. 1458 Milwaukee avenue, 
» fciO- v 

9w 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. Mała familia. Rekomendacye 
potrzebne. 510 North Paulina 8tr. 8w 

POTRZEBA dziewczyny do zwyczajnej 
domowej roboty. 331 West North ave. 

9w 

! POTRZEBA kobiety (lo mycia butelek. 

Zgłnplć się pn. 1728 Milwaukee ave. 

A., SchnSler. 8w 

POTRZEBA dziewczj'ny do groeerni, 
takiej która Już w groserni pracowa- 
ła i pomagała w domowej robocie. 783 

! W. 17th str., róg Wood str. 8w- 

j POTRZEBA maszyniarek do sukien. 

Stała praca, dobra zapłata, także fini- 

| szerek. 108 Augusta str. 9w 

; POTRZEBA , dziewcząt. Jeżeli umieją 
! szyó na maszynie to zgłosić się pn. 

j ll6-r*-łS0 Market ulica. 4te piętro. 12w 

i POTRZEBA doświadczonych dziew- 

I cząt do szycia rękawiczek. Harry 

i Schallman, C72 So. Halsted street. 8.w 

I POTRZEBA młodej dziewczyny do 

i bawienia dziecka. 1G8 Augusta Btr. 

Markowski. 

I POTRZEBA bejściarzy przy dobrych 

szapowych surdutach. Stała praca l 
' 
dobra- zapłata; od $12 1 wyżej tygod- 
niowo. 265 West North ave. drugie pię- 
tr0- 

i POTRZEBA dziewczyny'do domowej 
' roboty. 630 Noble str. 

POTRZEBA trymera 1 bejśclarza do 

surdutów. Dóbra zapłata, stała pfaca. 
Felder and Cohn, 78 Brigham ulica. 

POTRZEBA doświadczonej dziewczy- 

ny do zwyczajnej domowej roboty. 39 

East Dłvislon ulica. 

POTRZEBA służącej do domowej fd- 

boty, taka która umie pomagać w 

grosferni. 663 HOlt ave. 

POTRZEJBA kleszeniarek 1 do szyeta 

podszewki, także ręcznych dzie.wc2ąt 
do surdutów. 695 Dicksoft ulica. 

POTRZEBA doświadczonego woźnicy 
na Wóz z meblami, taMe do pomocy 
w składzie. ^usi mówić po angielsku. 
Zgłosić się natychmiast Nowaczewski, 
838 Milwaukee ave. 

POTRZEBA prasownika na czysto t 

praso.wnika na maszynę przy surdu- 

tach._888 Milwaukee ave. 

POTRZEBA pierwszej klasy wierzcn- 

niej kleszeniarkl przy surdutach. 938 
North paulina ulica. 

POTRZEBA doświadczonego prasow- 
nika, także kleszeniarek do spodni. 
Najlepsza zapłata. Stała praca przez 
cały rok. 510 North Ashland ave. 

POTRZEBA prasowników przy surdu- 
tach; także ręcanych dziewcząt i ma- 

szynlarek. 340 W. North ave.. pierw- 
sze oIet.ro. w tyle. 

POTRZEBA stryperek do tytoniu. 
548 N. Robey, blisko Division ul. xxx 

fl 
- 

.11 ii. .lii 

POTRZEBA chłopaka do szapu stolar- 
skiego. 101—103 E. North ayenue. 

w tyle. 

POTRZEBA mężczyzny do roboty .w 

składzie mebli sprzedawanych z dru- 

giej r«kl. 748 Milwaukee avenue. 

POTRZEBA inolderskich pomocników. 
Tarrant Foundry Co. 36 Indiana st. 

13w 

POTRZEBA ofl 40 do 100 akrów grun- 
tów fannowych w Wlsconslnie lub w 

Michigan. Chas. Siglaski. 12 Farradhy 

ave. Irving Park. 13w 

POTRZEBA stryperki, dobrą do bara- 
na tytonlu.Dobra zapłata dla odpo.wie- 
dnlel. Zgłosić sie: 66 Tell place. Wie- 

czorem. 

PRACA. 
POTRZEBA agentów do sprzedawania 
medycyn — mężczyzn lub kobiet. Do- 

bry iarobek. Dr. Monsel Remedy <jo., 

561 W. 19th str. 8w 
ii i— 

POTRZEBA dziewcząt do sztaftrowa- 
nia 1 bejitowania. 620 Bo. Sacramento 
ave. w tyle. Wziąć kary ni 12tcj ulicy. 

8w 

POTRZEBA maszyniarzy do żakietów. 
Dobra zapłata. Stała praca. 22 Poto- 
mac ave., u góry. Iw 

POTRZEBA mężczyzn do roboty w fa- 
brykach w mieście i poza mlaitem, ta- 
kże do lasów, płaca |26 miesięcznie 
wikt i mieszkanie, mężczyzn do robo- 

ty na kolei. 732 Milwaukee ave. nad 

restauracyą. 8w 

POTRZEBA małej dziewczyny do ba- 

wienia dziecka. Zgłosić się do salonu 
pn. 265 West North ave. 8w 

POTRZEBA pierwszych ręcznych 
dzie.wcząt do wszelkiej roboty, kobiet 
do sztafirowanla rękawów w domu, 

dziewcząt do wyciągania fastrzyg 1 

pikierowanla przy surdutach. Stała 

praca. 888 Milwaukee ave. 8w 

POTRZEBA prasownikflw przy kami- 
zelkach. Q. Prebenson, 127 Haddon 
ave. 8w 

P OTKZEBA 50 dziewnąt do 
domowej roboty re^tauracyl i hoteli. 

Przyjdźcie gotowi do pracy. Dobrx za- 

płat*. Kolb, 77S Milwaukee Arenne, 
napr/»olwk<u;i«aT«r ol. 

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

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

nia kapeluszach damskich. Roboty do- 
syć, nie potrzeba czekuć. Przyjdźcie 
natychmiast. Goldstein Milljnery Co., 

262 Wabash ave. xxx 

POTRZEBA dobrego trymera; musi 

być krawcem; także pierwszego ma- 

szynlarza lub maszynlarki do wszywa- 
nia rękawó.w przy surdutach. 157 West 
Blackhawk ulica. 9w 

Kupno i Sprzedaż. 
'» " «'H« mmmmmmmmmm 

Extra BargainI 
8 piętrowy dom ł*briok i frame" 6 pomle- 
»?kaó, wielka stajnia na Cbioago Ave., 
b >ck od Noble ul., lota 82x 
. <45, rentu $624.00 tm rok, 
gaz, kąpiel i wychodki w do- 
mu, tylko 

T»-« W- * t rnA 4«lr .nhU 

$4,010 
• kupiec żyoty. 

8 piętrowy "briek", w fjrle "frame" na 
Iltiron ul., jirzy Leavitt, w najlep9/.ym 
porządku, kipiele, gad i t.d., Ap 0a« 

"ik?"rok ,7iu' W)0UW 
Wpłaty jak kto chce, ulica i chód- j 
kl nowtj i zapłacone. 

JOS. C. MARSON, 
584 Milwaukee Ave* 

NA SPRZEDAŻ bardzo dobry Interes; 

2Vz piętrowy dom na Erie str., blisko. 
Bickerdike. Cena $3,600.00, rept ^40.00 
Załatwimy sprzedaż nadzwyczaj 
Kźybko. Adresujcie lub zgońcie alę: 
Ilanson and Decker, 891 West Divlslon 

ulica. 9w 

NA sprzedać 2 Dletrowy drewniany 
dom, rentujgcy się za $32.00 na mie- , 

sięc, lota 1G0 stOp. Wezmę $2,600. lub 

zamienię na Inne propćrta. Szukam j 
domu ze sztorem. Zgłosić eię; 08 

W. Dlylslon ul. 14w 

$17.00 Kupi dobry lekki wóz. Zgłosić j 
się 405 Cornell ul.* j 

... M|, | 

SALON na sprzedaż tanio. 160 Front 

ul. blizko Elston ave. . 9w 

BARCTAIŃ. 3 plętro.wy dom drewniany | 
i lota, z dwoma frontami, 0 rentów, 1 

przynosi $36 miesięcznie. Zgłosić się 
do właściciela pn. 95 Blanch ul. 

NA SPRZEDAŻ lota, 2 piętrowy dom 

ze sztorem, w Arondale.potrieba tylkft 

$300 wpłaty a reszta na tygodniowy 
odpłatę. Adam Maje.wskU 667 Noble st. 

NA SPRZEDAŻ tanio dom I lfc loty. 

237 Bloomingdale Road. flW 
imm m .* \ 

CHCE kupić konia do buggy. Teofil 

Stan, 694 Milwaukee ave. 
* 9w 

Kupno i Sprzedał 
NA SPRZEDAŻ properta tą składem 
rzeźnicsym; wszelkie urządzenia; sta- 
re 1 wyrobione miejsca. 826 Cornell 
ulica. 23wrze* 

Wypożyczam 
Jeżeli cbcecle plentęday 

i prgyjacielt, preyjd/de 
o swto, wjpoiycss® *»•••• swój* na 

meble. fortepian," aonla 1 wosjr, ni tabranU to- 

*.«» m jgi 
potrzebujecie obawiać al 
Motoap««y*lno4cią Jwt WypolTenuto o< )M li 

$ im*" Vo^WpHS 
potraebuiecle pienlądcr, to to wam Je poCycaa, 
albo leiellbricle chcieli tapnaM eo4rle wlani, to 

prey uUcle do mnie i rorinówcle elą te moą, • 

przekonacie tlą, c« te mną Utwy Jeat loterw Je 
tttotwleala. ^ FRENCiJ> g ^ 
J»oł4/ <1. i. >0€1ŁSKŁ foUkl ClarŁ 

PIĘKNY dom 1 lota, $1650. Zgłosifl llę 
S. H. Brooka, 1142 Milwaukee ave. 

Pokój ety. 9w 

NA SPRZEDAŻ salon w dobrem miej* 
scu, tanio. 136 W. North ave. iw 

OFERTA — dom 1 lota na apraedaż. 
245 Armitage ave. 8w 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków, 
"candy storę." B03 Noble ulica. 18w 

NA SPRZEDAŻ muro.wany dom t lo» 

tą na Jadwlgowle. Tanio, $1700 gotów* 
ką. Zgłosić sle do C. Pohl mann, 848 
North Hoyne ave.. Iw 

NA SPRZEDAŻ drewniany kościół 
basement e cegły; dom mlettkalny a 
cegły w tyle; lota 60x125; południowo 
zachodni róg Bickerdike 1 W. Superior 
ulic. — Fritz Frantzen and Go., 296 

Milwaukee avenue. 9w 

NA SPRZEDAŻ dobry salon, dobry na- 
rożnik. 2C4 West Chicago are. róg 
Centre arenue. 15w 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków i cy- 

gar, blisko szkoły. 870 W. Chicago 
are. 8w 

DO SPRZEDANIA balwiernla w pol- 
sklej okolicy, blisko Chicago ave., wy- 
robione miejsce, bardzo tanio. Dobre 
•widoki dla dobrego balwierza. Adres: 
666 Milwaukee ave. 9w 

Na Sprzedaż 
w Ayondale. 

Kidgeway Am, obok domu Sta* 
ców i Sierot, 2-piętrowe domy o 2ch 
pomieszkaniacn, na łatwe mieaię- 
ośne wypłaty. — Potrzeba tylko 
1300 wpłaty resztę można opłacać 
miesięcznie tak samo jak rent.—• 
Łoty są 26 i 27 stóp szerokie i 125 
długie, cementowe chodniki i ładna 
drzewa przed każdą loty. 
Bliższych informaoyi udzielił 

ED. SZAJKOWSKI, 
MILWAUKEE i CENTRAL PARK AVES. 

Mieszkanie: 1566 N. Haulla Are. 

W subdywizyl codziennie I w Niedzielą. 

NA SPRZEDAŻ wól piekarski tanio. 

3210 South Halsted ulica. 8w 

NA SPRZEDAŻ mleczarnia, skład cu- 

kierków, tabaki i drobiazgów. Adres w 
Administracyi Dziennika Chicagoskle* 

DO SPRZIBDANIA na Jad wigowie dom 
murowany na dwie familie, $1800, po- 
trzeba $500 gotówki, reszta na łatwe 
spłaty. Teofil Stan, C94 Milwaukee av. ' 

9w 

• NA SPRZEDAŻ grosernia, z mlekiem 

I pieczywem, w polskiej okolicy. Sprze- 
daję z powodu że ple umiezft po pol- 
sku. Dobre miejsca dla odpowiedniego 
człowieka. Adres w Administracyi 
Dclennika Cblcagosklego. 9w 

NA*-SPRKBDAź lota-50x125 Miliard 

ave. pomiędiy 26 a 27me ulica. Wscho- 
dni front.Ofiaruję za $1600.Farves.847 
W. North ave. 9w 

NA SPRZEDAŻ 3 piętrowy budynek, 8 
flat», o 4 pokojach. Wyjątkowo dobry 
interes, tylko 11660.00. Rent $80.00 

miesięcznie. Zgłosić się lub piszcie: 
Hahson and Decker, 891 West EMvision 

ulica. 8w 

NA SPRZEDAŻ salon. Tanio, w poł» 
sklej okolicy. Dobra sposobność. A- 

dres w Adm. Dziennika Chłcagoskie- 
go. Zapytać się o 0i Lamę. 9w 

Min!» 

INTERES REALNY UBEZPIECZENIOWY 
MAMY DŁUGĄ LlST^ REALNOŚCI NA SPRZEDA* A 

Także spoAą listę hab*tfcflw Na 
DOBRE BAROAIKT. 

Ilh07nin079mu budynki I wUaboicl osobiste w najlepieytUi kdtoptńltcfc- 

UUuL|JlliUŁuil!J Wyrabiamy WMelkli legalne dokumeflty i kolektujemjr 
' ..I' ' :apttdkl. 

Telefon Monroe 1175. rrnn frutien & en, 
Otwarte wl.czorem do godilojr SmeJ. 806 (|jwankee Arena*. 

• 

WM. I BATTERMAN, 
7óS Milwaukee Avenue. 

Pożyczki na Realność 
po najniższych ratach procentu. 

NASZ SKARBIEC DO PRZECHOWYWANIA PlENtĘOŻf LUB 
RZECZY WARTOŚCIOWYCH ŻOSTAŁ POWI^ftftZOKf. 

SKRZYNKI POfM ROCZNIE. 1 

>*"' . ... », 

n?r -V, 


