
Sędzia Orrin N. Carter. .. I 
Nie często postawionym bywa 

kandydat, którego możiraby po- 

lecić wyborcom z takiem przeko- 
naniem, jak można to uczynić 
względem Sędziego Orrin N. 

Cartera, republikańskiego kandy- 
data na członka najwyższego try- 
bunału w Illinois. 

Jako zdolny prawnik, nieustra- 

szony i sprawiedliwy sędzia, rze- 

telny i prawy urzędnik i prywa- 

tny obywatel, zasługuje on na po- 
parcie każdego dobrze myślące- 
go obywatela. 
Życie sędziego Cartera było 

uczciwem od samego zarania mło- j 
dości. Jak wielu innych ubogich 
młodzieńców amerykańskich mu- 
siał pracować ciężko i powoli 
dorabiać się wpływów i znacze- 

nia • Z chłopca pracującego na far 

mie, ze studenta a następnie nau- | 
czyciela w szkole elementarnej ; 

postępował z latami aż osiągnął 
zawód swego wyboru, zawód pra- j 
wnika. i <li • 

W praktyce adwokackiej spo- 

tkał się z równem powodzeniem 
jak w poprzedniej swej pracy i ! 

pozyskał sobie szacunek i zaufa- j 
nie szerokich kół społecznych. 
Jako sędzia powiatowy posia- 

siada rekord zaszczytny i godny ! 

kandydata na wyniosłe stanowi- ! 

sko członka najwyższej instancy* 
sądowniczej naszego stanu. 

Sędzia Carter zasługuje na 

szczere poparcie wszystkich o- I 

bywateli w wyborach, mających 
się odbyć w przyszły poniedzia- 
łek, dnia 4go Czerwca. 

o 

$12.25 do Buffalo N. Y. 

i napowrót, z Chicago, drogą ko- 
lei żelaznej Nickel Platę, w 

dniach 9go, lOgo i ligo czerwca' 

z przywilejem powrotu aż do d* 

25go czerwca. Nickel Platę Office 
Room 298 — 113 Adams str. :| 

Chicago. 
(23, 25, 30 m. 1, 6> 8 cz.) 

o 

Jaś. 

— Teraz więc, Jasiu będziesz juz 
wiedział, dlaczego bociany odlatują 
na zimę do ciepłych krajów?.... 
— Będę mamusiu? 
— No, dlaczego? 
— Bo tamci ludzi chcą mleć takie 

dzieci. 

r 

Dla Dzieci Przystępujących do 

Iszejj Komunii św. 
Do każde] książeczki dajemy śli- 
czną pozłacaną szpileczkę darmo* 

Białe książeczki od 25 centów i 

wyżej. Czarne książeczki od 5 

centów i wyżej. 
Ecclesiastical Goods Co. 

603 — 605 Noble ulica. 
o- — 

Wszystkim krewnym i zna- 
jomvm doDosimy tę smutną 
wiadomość, iż najukochańszy 
syn mój 

Stinisław Małecki 

go 
krótkiej i ciężkiej choro- 

ie, powiększył grono anio- 

łów, w czwartek, dnia 31 ma- 

ja, przeżywszy lat 7 i 10 mie- 
sięcy. 

Pogrzeb odbędzie się w 
czwartek, dnia 3 czerwca, 

1906 roku, i domu -żałoby, p. 
nr. 117 Augusta ulica, do ko. 
ścioła św. Jana Kantego, a 
stamtąd na cmentarz św. Woj- 
ciecha. 
Na ten smutny obrządek 

zapraszamy wszystkich krew- 

nych i znajomych, w ciężkim 
żalu pogrążeni: 
Augusta Małecka, matka; 

Władysława i Augustyna, 
siostry; Bronisław, brat. 
mmmmmmmmmmammmmmmmm 

RUCH W TOWARZYSTWACH. 
' 

ZE STANISPAWOWA. 

Tow. Św. Antoniego Opata, będzie miało 

swoje posiedzenia miesięczne dzisiaj, o 

godz. 3^8mej wieczorem, w hali nr. 2. J. 

Murawski, sekr. prot 
Kadeci św. Stanisława Kostki, ma- 

ją nadzwyczajną musztrę, dzisiaj o 

godz. 7:30 wiecz. w hali ćwiczeń. 

Każdy członek powinien być obecny. 

W. J. Pollński, Naczelnik. 
— Towarzystwo św. Floryana m. 

odbędzie swoje półroczne posiedzenie 
jutro, tj. w sobotę, dnia 2 czerwca r 

b. o godz. 7:30 wlecz, w hali zwykłych 
posiedzeń — Prezes zaprasza wszy- 

stkich tych, ktOrzyby mieli zamiar 

wstąpić do tegoż Towarzstwa nale- 

żącego do organizacyl „Stowarzyszenie 
Polaków w Ameryce". — Wstęp wol- 

ny. — Józef Kurowski, prez.; Karol 

Urbanikiewicz, aekr prot. 102 

Blanche ulica. 

Z MARYANOWA. 
—r Oddział Św. Ploryana, nr. "Smy 

Macierzy Polskiej, ma swe miesięczne 
posiedzenie dziś, wiefcz. o godz, 7:30. 
Obecność wszystkich Jest konieczna. 

Za nieobecność kara podług Konsty- 
tucyi. Teofil Gordon, Del. Z. G.; K. 

Pawlak, prez.; Jan Domrzalskl, sekr. 

prot 886 N. Hermitage ave. 

Z KANTOWA. 

Tow. Rycerzy św. Michała Archanioła ma 

miesięczne posiedzenie dzisiaj wieczorem, 
o godz. 7.80. F. Górski prez. J. Kosek sekr 

' 44 CorneUa ul. 

Drobne ogłoszenia 
DO WYNAJĘCIA dwa umeblowane 

pokoje z osobne mi wchodami — 819 

Milwaukee ave., 3-cie piętro, front. 

'ZGUBIONO na balu Towarzystwa 
Rycerzy św Marcina damski płaszcz 
do kolan. Nagroda za zwrócenie. — 

St Witkiewicz, 719 Noble ulica. 2cz 

NA SPRZEDAŻ warsztat stolarski 

557 Holt ave., drugie piętro. Wejście 
od tyłu. 2cz. 

Tli 

P. Craber, Jan Mroczkowski* 

Żaden Naród na Świecie 
niema tyle dobrych krawców jak naród polski. Nawet i ci, co nie 
są krawcami, wiedzą dcskonale jek dobra odzież zrobiona być po- 
winna i oszukać ich nie można robotą fabryczną,kiedy żądają ubra- 
nia krawieckiego wyrobn. My nie utrzymujemy żadnych ubrań 
fabrycznych, my przykrawamy i szyjemy wszystkie nasze nbrania 
w naszej własnej pracowni. Elegnncya, krój i znakomity odrobie- 
nie zwykłe w odzieży na nrzad zrobionej, cechuje nas-/e ubiania i 
di&tego też nasz skład stanowi centram kupowania dla Polaków i 

% klienteli stanowi ludność polska. 
Przez pominięcie zysków fabrykantów hurtownych możemy 

nietylko sprzedawać nasze towary o wiele taniej niż inne 
' 

składy, 
ale dajemy także lepsze dopasowanie i lepszą robotę. 

Kilka najpiękniejszych fasonów mę- 
skich ubrań w najmodniejszych si- 

wjoh efektach, jtko też strojnych 
szkockich kaszmirach, czarnych ty- 
betach i barwnych worst- 

$9*50 edi, po — 

Męskie czysto-wełniane serio we ubra- 
nia, z szorstkich worsteds, , twillghtw 
siwych materyi, tybetów I jedwabiem 
mieszanych worsteds, 
po.., $12.00 

Słynne czarne Kock tybetogre ubrania 
a pięknie pszędzonych worsteds, ubra 
nia, za które wielkie składy żądają od 
$20 do$26, u nua 

po f)fd Ł <p/0 

Spodnie. $2.50 wartości za 
$1.25. Eleganckie wiosenne faso- 

ny, paskowa te efekta w wielkim wy- 
borze materyałów, rzeczy- n jr 
wUte $2.50 wartości, po.. ..Jpf 

— 
— 

,, , 

Drobne ogłoszenia 
POTRZEBA dwóch porządnych mężczy- 
zn na st.łncyę. 240 Coraell ul.,, pierwsze 
piętro. 1 

DO wydzierżawienia dobry I widny lokal 
(shop). Dobre miejsce dla krawca. Jan 

Szymczak, 706 Noble ul. 2 

DońWI aCZON Y szewc^Tledawno przy- 
były z Krakowa, poszukuje zajęcia. 
Franciszek Jeleń, 675 Allport ulic*. 4 

IK^WYNAjĘClATkłaTr^Iok^ 
kalne, w polskiej okolicy, tanio. 805 Cor- 
nell ul. 2 

MŁODY oiężczyznu, liczący 88 lat, szewc 
niedawno przybyły z kraju, poszukuje za- 
jęcia. Józef Górecki, 27 Tell place. 

POTR/.EBA mężczyzn na stancyę 1 nas* 

wikt. 574 Htflt ave. 2 

POTRZEBA mężczyzn na mieszkanie. 
583 Milwaukee ave., trzecie piętro. 2 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 216 

W. Blackhawk ul. 

FRONTOWY, widny pokój z oddzielnym 
wchodem do wynajęcia. 782 Milwaukee 
ave., trzecie piętro. 

OBGANI3TA, 
' 

posiadający kilkoletnlą 
praktykę 1 znający gruntownie muzykę 
kościelną, poszukuje posady. Łaskawe 
ogłoszenia nadesłać pod literami K. P. 

W. B.—do adm. Dziennika Chicugoskie- 
go- 

* * 

Poszukiwanie. 

Poszukuję Magdaleny i Maryana Pawle- 
wiczów, pochoczących z gubeęnil Kalis- 

kiej. zaboru rosyjskiego. Proszę zgłosić 
się do Anteckiego, pod numer 583 Mil- 

waukee ave. 

DOŚWIADCZONY piekarz posukuje 
zajęcia — A- Ruszaj, 2949 Farrell uli- 

ca . 
* 

2cZ. 

POTRZEBA polskiej dziewczyny do 

roboty we fabryce tytoniu^ Dobra za- 
płata dla odpowiedniej osoby. 

— In- 

dependent Snuff Co.f 345 Larrabee u- 
llca. lcz 

POTRZEBA mężczyzny jako „stock 
sąwyer" 1 jednego jako „marker we 

fabryce mebli. — August Hausske & 

Co., 100 Weed ulica- icz 

POTRZEBA starszego człowieka do 

roboty około składu rzeźnlczego. — 

970 No. Robey ulica. lcz 

POTRZEBA ręcznych dziewcząt przy 
surdutach. Stała praca l dobra zapła- 
ta Pracujemy do południa w soboty. 
692 - 696 North Ashland ave., górne 

piętro. lcz 

POlRZEBA dziewcząt do bejstowania 
dziur około ramion i dziewcząt w naukę, 
przy surdutach. 811 Wood ulica, blisko 
Northave. 1- 

FOiKZKBA doświadczeń) ch dobrych 
Lietzeniarek lub kieszeniarzy do palt. 
Płaca ad 10 do 14 dolarów tygodniowo. 
44 Tell Place J. Narjewskl. 1 

POTRZEBA dziewcząt do szycia rę- 
cznie. — 140 West Lakę ulica, 3-cle 

piętro. 2cz< 

POTRZEBA ręcznych dziewcząt do 

guzików przyszywania, dziurek teko- 

wania 1 kenwesu bejstowania. 757 No. 

AshJand ave. 

POTRZEBA dobrego prasownika przy 
surdutach. 90 Kościuszko ulica, Stan. 

Hoffman 2cz, 

POTRZEBA pracownika, maszyniarek, 
ręcznych dziewcząt i finlszerek przy 

chłopięcych surdutach. 773 Girard u» 

lica. 2ce 

POTRZEBA mężczyzn do robienia 

(wypalania) cegieł w „yardzie" na 

rogu Peterson ave. 1 Lincoln ave., w 

północno zachodnim kierunku od 

dzielicy zwanej Bowmanyllle; także 

w „yardach" na północ od tej okoli- 

cy, obok szyn kolejowych. Dobra za- 

płata 1 stała praca Zgłosić się do su- 

perintendenta firmy Illinois Bilck 

Co., róg Peterson ave. i Lincoln ave. 

4cz 

POTRZEBA mężczyzn do wszystkich 
robót. Dobra płaca, 732 Milwaukee 

ave. Tez. 

POTRZEBA dziewcząt liczących 14 

do 16 lat, do wyuczenia się krawiec- 
twa. Rothgleser Bros. & Grodlna, 95 

Haddon ave., drugie piętro. 

POTRZEBA krawca Jako „shapera" 
przy surdutach. Rothgleser Bros. & 
Grodlns, 95 Haddon av&, 2-gie piętro. 

POTRZEBA maszynlarek 1 maszynla- 
rzy do pierwszej roboty # Rothgleser 
Bros. & Grodlns, 95 Haddon ave., 2gle 
piętro. t 

POTRZEBA natychmiast 10 kobiet 

do szorowania od 5-tej do 11-tej wie- 
czorem Płaca $7,00 tygodniowo. — 

C43 Milwaukee ave. Scs 

POTRZEBA CHŁOPAKÓW DO RO- 
BOTY FABRYCZNEJ. MUSZĄ LI- 

CZYĆ 16 LAT. PŁACA $6,00 TYGO- 
DNIOWO NA POCZĄTEK ZGŁOSIĆ 
SIE DO SUPERINTENDENTA POD 

NR. 889 NO. ASHLAND AVE. , 

POTRZh*BA dziewczyny do zwykłej 
domowej roboty Mała familia. Lekka 

robota. Nie potrzebuje prać.* Dobra 

zapłata. — Śchack, 69 Homer ulica, 
blisko Robey ulicy. 2cz 

POTRZEBA doświadczonego pŁ*aso- 
wnlka na szewkl przy pięknych szapo- 
wych surdutach- Stała praca 1 dobra 

zapłata. — Newman, 373 West Ohio 

ulica 2cz 

POTRZEBA kobiet do darcia szmat. 

Stała praca 1 dpbra zapłata. — 100 

East Webster ave. 
' 

2cz 

POTRZEBA 200 robotników, pocho- 
dzących z Austryi i Niemczech, do la- 
sów 1 tartaków w Michigan. Płaca 

$26 do $30 miesięcznie, wikt 1 miesz- 

kanie. Wyłożę pieniądze na przejazd. 
Także 50 żonatych 1 samotnych gór- 
ników do kopalń węgla 1 mężczyzn do 
robienia "koksu''. Przejazd darmo. 

Dobra zapłata — 703 West 18-ta uli- 

ca, lub 3249 Śo. Halsted ulica, albo 
główny ofis. 666 Milwaukee ave. — 

J. Lucas, superintendent. 

POTRZEBA POLSKICH CHŁOPA- 
KóW, LICZĄCYCH 16 LAT I WIĘ- 
GEJ. STALE ZAJgCIE I DOBRA ZA- 

PŁATA. — OLSON, 831 WEbT KMM- 
Z1E ULICA. 

Potrzeba pierwszej Ma«y „body 
iroaer". — Athens Laundry, 1844 Og- 
den ave. 

PRACA. 

POTRZEBA 
i izycia. 

panien lub mę- 
tutek do wyu- 
czenia się kroju 

A. Gralik, 
704 Dickfton ulica. 5ca 

POTRZEBA bejśclarek 1 dziewcząt do 

Frasowania kieszeni przy kamizelkach, 
ennerstedt, 804 Norin Winohester ave. 

5 

POTRZEBA raaszynlarek do spodni, kle- 
•zenlarek, symsarek, styclarek, tekarek 
1 obrzucania szewków. Nowy sznp, 81— 
88 Eim str. 1 

POTRZEBA ręcznych dziewcząt, maszy- 
nlarek, oraz dziewcząt do bejstowanla 
kenwesu przy aurdutaoh. 605 Dickeon 
ulica. 1 

POTRZEBA dziewczyny nowo przybyłej 
z kr ju, dodomnwej roboty. 948No. Ash- 
land avo., róg Clybourn ulicy, nad talo- 
nem. 5 

POTRZEBA dziewczyny do domowej ro- 
boty. J. Schwartz, 04 Potomac ave. 2 

POTRZEBA massyniarek 1 ręcznych 
dziewcząt przy surdutach. 617 Winches- 
ter ave., blisko Dirlslon ul. lo 

POTRZEBA dziewcząt, liczących 
16 do 18 lat, do roboty we fabry- 
ce. Stałe zajęcie i dobra zapłata. 
H. Channon Co., róg Market i 
Kandolph ul., 5te piętro. 2 

POTRZEBA doświadczonych 
dziewcząt do szycia na maszynach 
pędzonych siłą. Widny i czysty 
szap. Stałe ząjęcie, dobra zapłata. 
H. .Channon Co., róg Market i 
Kandolph ul., piąte piętro. 6c 

POTRZEBA 25 mężczyzn do pracy dla 

kompanii drzewa (lumber company) w 

Stratford, Mich. I ł:ca 820 miesięcznie 1 
wikt. Mają jechać z "formanem". Tylko 
robotnicy, którzy chcą stałe zajęcie, niech 
się zgł jszą. /głosić się do oflsu firmy As- 

CA Sweet, 
81 8. Canal ul. albo 20 W. 

Uon ul. 4c 

STAŁE posady otrzymają mężczyźni 1 

kobiety jako kolektorzy przy sprzedaży 
rzeczy religijnych na fundusze budowy 
kościołów polskich. Płaca dobra. Kun- 

cya$l5jest wymaganą przy przyjęciu. 
Zgłoszenia, z załączeniem znaczka pocz- 
towego na odpowiedź, przyjmuje Korne- 
liusz Traczewski, generalny zastępca, 
4535 Stlles 8t., Frank ford, Philadelphia, 
Pa. 4cz. 

MŁODY mężczyzna, liczący 82 lat, nie- 
dawno przybyły ze starego kraju I zdolny 
do jakiejkolwlekbądź roboty, poszukuje 
stałego zajęcia. Antoni Kufel, 846 W.Śl 
st place, Chicago. 2c 

POTRZEBA mężczyzn na etancyę z wik- 
tem lub bez. 948 N. Ashland ave., róg Cly- 
bourn pi., nad Balonem. 5c 

DO WYNAJĘCIA dobre mlejbCa na 84* 

lany lub jakiekolwiek inne iuteresa. 

Zgłosić się pomiędzy 8mą 1 lOtą rano do 
agenta Józefa Mrukowsklego. w ofisle 
North Western Brewery, 781 Clybourn 
»ve. 4 

POTRZEBA starszej kobiety do domowej 
roboty. Wygodne mieszkanie. 1102 Cly- 
bourn ave. 'A 4o 

POTRZEBA chłopakówj liczących 16 l«t 
l więcej. Stałe zujęcle 1 djbra zapłata. 
Płacimy gotówką każdej Boboty. Ame- 

rlcauBos Co., 495 Illinois ul. 1 

POTRZEBA prasownika, który może 
wyprasować 75 kamizelek d2lennie. Sta* 
ła praca. 594 WestNorth ave., blisko Lea- 
vltt ulicy. 1 

POTRZEBA maszyniarek przy kamizel- 
kach. Stała praca 1 dobra zapł ita. 594 
West North ave., blisko Leavitt ulicy. 1 

NA SPRZEDAŻ dobry siwy koń. 28 

Sloan ulica, trzecie piętro,front. 2cz 

POTRZEBA rzeźnika. 260 N. Bangamon 
ul. 2 

POTRZEBA doświadczonego szewca, 
znającego robotę amerykańską. 220 W« 

North ave. 2 

POTRZtiBA chłopaka do roboty we fa- 
b yce sody (pop). 44 Macedonia ul. 

POTRZEBA dobrych maszyniarek przy 
spodniach. 474 N. Ashland ave., 8cie pię- 
tro wtyle. 4 

POTRZEBA dziewcząt, Uczących przesz- 
ło 10 lut, do obierania tytoniu. Muszą przy- 
nieść certyfikat szkolny. George Landau 
* Co., 847 Milwaukee ave. 

POTKZEBA dziewczyny do domowej ro- 

boty w malej familii. Dobra zapłata. 909 

Milwaukee ave. w ofisle. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej ro- 

boty. Trzy w familii. Musi mówić trochę 
po angielsku lub niemiecku. Caplan, 1704 
W. 15th ul. 2 

POTRZEBA pierwszej klasy dziewczyny 
do lekkiej domowej roboty. 722 Pine 

Grove ave. blisko Wareland ul, pierwsze 
piętro. 

POTRZEBA prasownika na szewki i na 

czysto przy surdutach. 144 Wabansla ave 
2 

PuTuZtBA ręcznych dziewcząt przy 
pięknych surdutach. Glube, 127 Haddon 
ave. 

POTRZEBA maszyniarek do spodni. 781 
Milwaukee ave. 2 

POTRZEBA dobrego krawca do szczotko- 
wania (broszowania) i "bushlowania" przy 
dobrych szapowych surdutach, oraz ma- 
szyniarek do 8tyciowania kantów 1 maszy- 
niarek do wierzchnich kieszeni. Stała 

praca 1 dobra zapłata. 27 JEmma ul. 8 

POTKZEBA dziewczyny do domowej ro- 
boty. 216 Evergreen ave. 

POTltZEBA dobrej prędkiej dziewczyny 
do ob3zywania szewków. 108 Augusta ul. 

8 

POTRZEBA kołodzieja (wagonmaker) 
do roboty stolarskiej. Philip Theobald, 
147 East Dlvision ulica. 2 

POTRZEBA maszynlarzy 1 maszyniarek 
przy kamizelkach. 904 N. Mozart ul. 2 

POTRZEBA dziewcząt do wierzchnich 

kieszeni przy surdutach i także do przy- 
szywania guzików. 460 No. Ashland ave., 
róg Emma ulioy, drugie piętro. 

POTRZEBA stryperek 1 dziewcząt w na- 
ukę do cygar z paskami. 1245 Milwaukee 
ave. 

^ 

2 

POTRZEBA dziewcząt do wszywania 
kieszeni, oraz tekarek, dziewcząt do 
szycia podsze.wkl, „back makers" dzie- 
wcząt do przyszywa/iia guzików, sty- 

ciarek, jakoteżs 10 "dzłęwcząt liczą- 
cych przesado 16 lat. — 127 Haddon 

ave# drugie piętro. lcs 

Polskie Biuro Pracy. 
Poirzeba dziewcząt do r^estauracyij.ho- 

telów 1 domowych robót. Także cieśli do 
mostów budowania 1 pomocników do oie- 
fli. Wszyięy, którzy przybyli niedawno 
z kraju' i poszukują zajęcia, niech się 
zgłoszą do polskiego agenta pod nr. 

425 Milwaukee Avenue. 

POTRZEBA służącej do małej familii. 

Zgłosić się na drugie piętro, pod nr. 
81C North Hamlin ave., blisko North 

ave. XXX 

PUTltzSBATłużąceJ^r^omowej-ro^ 
ty. 531 Noble ulica. xxx 

POTRZEBA każdego 
dnia 50 

dzlewaząt do restanracyl, hotelów I 

zwyczajnej domowej roboty. Joseph 
Zolb'i Polskie Biuro 778 Milwaukee 

Arenue, naprzeciw Clearer nl. z xx 

POTRZEBA 
KAŻDEGO DNIA 80 

dziewcząt do restaoraoyl, fabryk 
I zwyczajnej domowej roboty/ Jo-, 
leph, Kolb Polskie Biuro, 772 Mil- 

waukee Are., naprzeciw Cleaver st. xxx 

f>OTEZEBA 100 dsltwesąt do mycia ataUk, S00 
X do domowej robotjr — gar*tui knck*r*k I 
dtlawuąt do hotoli. 

4*3 MILWAUKEE AY«. 
PANi 8CHMIDT AOENCYA PRACY. 

AATnirn t ood*!*nnl« dr.Uwccąt do it»> 
I II łl/rnA aiaortejl hotelów i domowM 

tobotr. Najtrants polikla 
biuro w mlMcl*. 

909 Milwaukee At* nad Teatrem 

POTRZEBA doświadczonego chłopa- 
ka do apteki. Dobra zaplata. 1025 N. 
Hoyne ave. 

' 

lcz 

POTRZEBA dośwlwdczonych dziewcząt 
do przebierania nowych wełnianych 
szmat. Mówiące po angielsku mają pier- 
wszeństwo. Dobra zapłata. 857 — 859 8. 

Morgan ul. 2C 

rUlU/jDDA UUUi;va w0vM 

tów dla nowych polskich książeczek 
premiowych 1 artykułów sprzedawa- 

nych na wypłaty. Mają pracować w 

Chicago 1 okolicy. Najlepsze warunki. 
— Mai, 14G Wells ulica. lcz 

POTRZEBA spokojnej osoby do usłu- 

gi około chorych,jakoteż prania i szo- 

rowania, Może zamem uczyć się a- 

kuBzeryi. Prywatny Szpital dla Nie- 

wiast. 279 W. Adams ul. lOcz 

POTRZKUA kobiety do domowej roboty. 
Dwoje ludzi. Zgło9lć się: 642 Noble ul. 4 

POTRZEBA stałych dziewcząt do ro- 

hpty na maszynie w szapie ze surdu- 

tami. — J. Bengtson, 745 Elk Grove 

ave , górne piętro. 2cz. 

POTRZEBA dziewczyny do szycia ko- 

szul. — Hansen's Laundry, 2799 No. 

43-rd ave. — Wziąć tramwaj linii El- 

stan ave., do Irving Park. lcz 

MNSZĘ aprzedud piękny fortepian bir- 

dzo tanio, bo opuazcłtm miasto. 457 North 
uve. dllsko Milwaukee Rve. 1 

POTRZEBA 100 dziewcząt do hote- 

lów, reatauracyi, salonów, letnich ho- 

telów, fabryk i prywatnych famllij. 
Także z wiktem i mieszkaniem lub 

bez. Dobra zapłata. Niema kosztów 

Polsko - Amerykańskie Biuro Stręcze- 
nia Pracy: 76 La Salle ulica lcz 

POTKZbBA. wierzchnich kleszeniarek,o- 
raz dzidwcząt do szycia rękawów, pod- 
szewki i kołnierzy. Także potrzeba do- 

brego trymera i dobrych praeownlków 
na maszynę, przy surdutach. 47 Brigham 
ulica, pomiędzy Paulina ul. i M. Aahland 

ave. 
2 

POTRZEBA dziewczyny do krawco- 

wej. 140 Front ulica. 2cz. 

POTRZEBA dziewczyny do odpraso- 

wywania bluzek i damskiej odzieży; 
także „body ironer". — Echo Hand 

Laundry, 33 Lvanston ave. 

POTRZEBA krawczek, samotnych ko- 
biet lub panien, liczących 20 do 30 

lat Dobre miejsce. Zgłosić się listo- 

wnie, wymieniając żądaną, zapłatę, 

pod adres: — Box 80 
— Blue Island, 

HI. 5 cz. 

POTRZEBA MA8ZYNIAREK DO 

8ZYCIA CAŁYCH SPODNI. PŁACA 

18 c DO 20 o OD PARY. 831 NORTH 

WOOD ULICA, BLISKO NORTH 

AVE 2cz 

Kupno i Sprzedaż. 
» ' IW III II I 1 

NA SPRZEDAŻ plumbinrekl interes, lub 
połowę Interesu albo także na akcje. 072 

NA SPRZEDAŻ piekarnia tanio, za 

gotówkę lub na wypłaty. 922 West 

21-sza ulica, X 

NA SPRZEDAŻ tanio piec do gotowHnlH, 
piec parlorowy 1 piec gazowy. 

950 Tal- 

man ave. 

TANIOŚĆ! — Na sprzedaż dwupię- 

trowy budynek z cegły, z basemen- 

tem, za $3,500 — 497 Norta Lincoln 

ulica, blisko Thomas. 2cs 

NA SPRZEDAŻ kasa oę ilotrw&ła, 

bardzo tsnio. 217 ciraad ave, 2ci 

POTRZbBA mt/iczyzn do wszystkich 
robót Dobra płaca. 425 Milwaukee 

avc. 7c« 

DO SPRZEDANIA na Kantowie duża 

lota, d.wa domy, każdy dwa piętra, 1 

wysoki basement, duże 1 widne poko- 

je; przynosi $38 miesięcznie. Musi 

być sprzedane zaraz i pójdzie bardzo 

tanio. Teofil Stan. 694 Milwaukee 

av&, róg Noble ul. 2cz 

DO SPRZEDANIA na Jadwtgowie 
dwu - piętrowy dom murowany, dwa 

renty po 6 pokoi, gaz i .wygódki w do 

mu, duża stajnia na 6 koni. Ulica blo* 

kowana. Warte $3,500, Sprzedam za 

$2,300. Teofil Stan, *694 Milwaukee 
ave., róg Noble ul. 2ca 

DO SPRZEDANIA na Młodziankowie 

d.wie loty 60x125 z 2-ma murowane- 

mi domami, każdy trzy piętra i wyso- 

ki basement, gaz, kąpieJ, dzwonki 

elektryczne, duże czyste 1 widne mie- 

szkania Przynosi $1,200 rentu. Cena 

$11,000. Ulice asfaltowane, chodniki 

cementowe 1 wszystko zapłacone. Te- 

ofil Stan, 694 Milwaukee ave. 2ca 

DO SPRZEDANIA! narożne properta: 
nowy dwu - piętrowy budynek, tanio 

z po.wodu wyjazdu. Najlepsze bizne?, 
•owe miejsce na Jadwigo wie. Właści- 
ciel w tylnem misazkaniu; 1024 No. 

Hoyne ave. 2cx. 
' tL*-L * ' ' j 

Kupno i Sprzedaż. 
NA SPRZEDAŻ skład cukierków. Dobni 
ppoanbnosć dix odpowiedniego człowieka 
889 N. Ashland ave. 2d 

NA SPKZEDAZ tanio 8 piętrowy dom z 

cegły, pod numerem 207 West |Ohlo ull- 

ch. Agenci niech lię nie zgłaszają. Wła- 
ścicielka: 791 North Fnlrrleld ave. 2 

DO SPRZEDANIA 8 piętrowy dom dre» 
wniany, na trzy mieszkania. Bardzo ta- 

nio, z powodu wyjazdu na farmy. 12G2 
No Leavitt ulica. 2 

Na SPRZEDAŻ dwa piece 1 umywalnia. 
486 Noble ul., u góry, front. 1 

DO SPRZEDANIA, nadzwyczaj tanio, 

pięć lotów lub 116 lotów (25x125 stóp 
każda), przy Stewart avenue i 81&eJ uli- 

cy.— Frank E. Howard, właściciel, 1229 
Hlnman ave., EvHniton, 111. 2 

$2075 kupi 2 piętrowy dom drewnia- 
ny i z cegły; 12 pokoi. Takie 4 pokojo- 
wy domek drewniany (frame cottage) w 

tyle, Osborne ulica, blisko Ohio i Wood 

ulic. Warunki $200gotówką. Łatwe wy- 
płaty. Przynosi $896 rantu rocznie. Lewis 
* YouDg, 1105 Milwaukee ave. 2 

$25. kupi fortepian. Właściciel umarł. 
Wieczorem tylko. 684 Armitageave. 2c 

Na SPKZEDAZ unio, piękny narożnik. 
202 W. Erie ulica, róg May. X 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków, tyto- 
nfu i drobiazgów, 605 Dlckson ul. lo 

DO SPRZEDANIA plerwsionrędny skład 
rzeźniczy tanio. Adres w admlnlitmcy! 
Dziennika Chicngołklego. Io 

NA SPKZEDAZ grosernla. 186 W. Hu- 
ron ul. 4 

Na SPKZEDAŻ "uprlRht" fortepian,uly- 
waoy tylko trzy miesiące. 9óOTalman avu 

DO 8PRZE DA NIA 100,000 oczyszci oayc h 
cegieł, budulcu, drzwi, gontów, rzeczy 

plumbiarskich 1 wszelkiego miteryułu 
budowlanego. International Wrecking 
Co., 198 Cleaver ul. 

NA SPKZEDAZ mały koń 656 Dlckson 
ul. , 

NA SPKZEDAZ lub wymianę 60 akrowa 
farma w Wisconsln. Duże miasto 1 polski 
kościół I szkoła. Zgłosić się w sobotę wie- 
czorem lub w niedzielę popołudniu i roz- 

mówić się z wł :ściclelem, pod numerem 

817 N. MuMhfield ave., 2#ie piętro, wtyle 
Antoni Itako* ski. 2 

NA SPRZEDAŻ koń i wóz, tanio. Zgło- 
sić Bię pomiędzy £ 1 7 godziną wieczorem. 
38 Ayers Court. 

• 2 

NA SPRZKDAZ skład rzeźnlczy. Sprze- 
daję z powodu choroby. Adres w admini- 
stracyi D/.lenni!;a Chicanos kiego. 4 

NA SPRZED AZ sk ud kapeluszy dani- 
rk ch (mlliufry storę). Muazę sprzedać 
z powodu innego intereau. Zostawcie 

swój adres w adm. Dziennika Chicago- 
fikiego. 2 

Kupno I Sprzedaż. 
NA8PKZEDA2 grosernla 1 skład tret- 

nlczy. 838 N. May ul. 7C 

NA SPRZEDAŻ 4 stóp prze* 1% "to- 

py akwarye dla ryb, tanio. 1025 No. 

Hoyne ave. lca 

NA 8PKZEDAŹ grosernla bardzo Unio. 
Także sprzedaję mleko. Bardzo dobre 

mlejace dla polaka. Sprzedają gdyf wy- 

jeżdżam z miasta. Adres w administracji 
Dziennika Chlcagoskiego. 10 

Wypożyczam SSSr Jetell chcecie pienlądsy I pnyjaclela, prz.vjd<da 
do mnie, wypożyczam wtaane awoje pieniądze na 
Babie, fortepian, konie i wozy, b*« tibtaoU taj 
kowych s waszych rąk. Dtm gwarancyą, )*t*m 
chcecie, ta waeta meble nie będ$ zabraM z domu, 
gdy* Ja wypożyczam pieniądze, aby ©dbtarać pro. 
cent, a nie aieby nabierać apraąty. Dlątaco cla 

potrzebujecie obawiać aią o waaze meble I t. p. 
Moląapecyalnotclą Jedt wypożyczanie ©d $90_ do 
$200 1 mocą Je wam dać tego samego dnia, w któ- 

rym Je zaiąaade. KoZeaie wypłacić pa *atw* wy. 
ptaty albo te* tylko procent a auma mol* ątać tal 
iłngo Jak wam aią będzie podobało. Jeieli teraa 

potrzebujecie pieniędzy, to Ja wato !• Pryczą, 
albo Jetelibylde chcieli zapłacić oolcle winni, te 

przvjd7cle do mnie 1 roztnfiwda alą aa mną, a 

priekonade tlą, Ze ce mną łatwr J**t latam da 

L FRENCfl, * mńm SŁ 
roUt) U. J. IO€aLS»Ł PlaM PartL 

ATondale 
Na sprzedaż. 

Hamlia Ave., bliako Divar*ey, 2 ;.iątrowy don • 

$2400 
L>rak« Ave., bil.ko Belmont Ave„ 1 pif .w I >Ji|i i 
doiu (cottag*); potrzeba 0 gotówki..V* «vlf 
Oakdale At*., blieto iUdgewjy At*., 8 piętrowy 
Uom oUch u.leeza»ai*cu; potreeo* u h i a 
glCMJ gotówki, .I/T. 
Ue«rge al., i Lawudale ATe., 1 piętrowy d m 
drewniany: okiadluuzo p^mleatkauie;U{«* *)i u i 
pitraeu* gotówki, 
Wolfram ul., bliako Central Para Are„< piętrowy 

i^gótóuwTł.'!".lr^ iJwouu 
Central l'ark At*., blisto Milwaukee Ara., S pi* 
trowy dom drewniany o Wea mleexfca> 
nlacli; putrzeua $30u gotówki, U 
Ceutrai fark Ave., onako Jtllwauke* A*e * n|*. 
trowy dom drewniany i murowauy o2cn*»j |4».» 
loieaskauuuli; potrzeba $ouo $OlUU 
Cenir»i rark Av«.. biletu Milwaukee avi„ 1 nl«.. 
trowy murvwany dom (Cottage); fc./.k L,\ 
putrzeo* jaw gotówki, .. 5 OOU 
Greaham At*., bliako Alllwauke* At*., 2 piętro 
wy dom murowany o xct ta «nka- &OUII<k 
Łican; potrzeba $5o(Jgotwwki, 
George ul., klieao Lawudale AT*., t piętrowy doia 
drewniauy o Xcii mitazkaniach; ttOflJkik 
potrzeba $lu00gotówki, fiJUUU 

Zabezpieczamy od rgnia w odpowiedzialnych 
kompaniach. Wypoiycaaaay pieniądze nahv ̂oi<>- 
kl po 6, 6H 1 6 procent. Oda otwarty codaieacl* 
do godaiuy 9tłJ wleckoram. 

Ed. Szajkowski 
róg Milwaukee 1 Central Park ar. 

NA SPRZERAż piękne opłacające 
się property. Południowo • .wschodni 
róg West Chicago i Centre aves. 3 

domy na locie 40x125. Cena $14,000. 
Gotówką lub na łatwe wypłaty. Przy- 
nosi 12 procent czystego dochodu. 

Zgłoeió się pod nr. 165 No. Centre 

&ve. 8cs 

Rent darmo! Rent darmo! 
Mieszkacie w Jednem, a Wynajmiecie Drugie* 

Za $2,700 do $3,250 możecie sobie kupić jeden 
Z 50 NOWYCH 2 PIĘTROWYCH BUDYNKÓW 
W pobliżu zakładów Weatrn Electric Oo.f S^ara, Roebuck 
& Co., National Malleable Castinga Co., Wlnaiow Broa* 
OrnamenUl Iron Works 1 American Spiral Pipę Worka, 

20,000 ludzi zatrudnionych. 
$300 Gotówką. 

KceztA po $82 miesięcznie razem z procentem. Kent przy no. 

El $30 miesięcznie; 6 1 6 pokojowe pomieszkania (fiata), 
góra i 7 atopowe sutereny (basement) na konkretowym fun- 
damencie. Wykończenie z Georgia eosnowego drzewa) 

kąpiel, gorąca 1 zimna woda. Wszelkie ulepszenia uliczne 
zaprowadzone 1 zapłacone. 

tW 14-ta Ulica 1 49-ta Aven«e. "^l 

W Subdywizyi Grant Land Assoclation, 
(David B. Lymun, trust. Willard T. Błock, skarb.) 

Prędko rość będą w wartości. 

Ofiarujemy je teraz po 

OAKft I wylej $SA Gotówką, a <E>1fl mleal^. 
V1"" ja lotę V" reszta po cznle. 

Pięć centowy przejazd do śródmieścia. 

Wyiącnil Agenci i 

Knott.Qiandler&0. 
110 Dearborn Ulica. 

Oflfl na Gruntach: Róg 12-tąj i 48-meJ Avenuew 
Otwarty codclennte w dni po« szednle i w niedzielę. 

JM, £. llildreth, Z»rr. D«pt'u itraloołcl. 

fi* Pożyczamy pieniądze na budowy 

Na Sprzedaż Realność w 

AYONDALE. 
——-I—I 

Dwu-piętrowe domy po 6 pokoi na każdem piętrze, najno- 1 

wsze ulepszenia, 7 stopowe basementa z cementu i konkretu, lo- 

ty są 30 stóp szerokie i 125 stóp długie, ulica blokowana. 

REZYDENCYE. 
1£ piętrowe rezydeucyę "cottaąes," na wysokim basemen- 

i 

eie z konkretu, najnowsze ulepszenia, na Ballou ul., Drakę Ave. 
I Central Park Ave. 

Domy tą są jeden blok na zachód od Milwaukee At®, i Pi- 
1 

ersey ul. Powyższe domy kupić można na bardzo dogodnych 
warunkach, mała wplata gotówka i wypłacać można miesięcznie. 
Ceny przystępne dla każdego. Po bliższe informacye zgłosić Sty tle 

1 

A. A. JANKOWSKIEGO, 
2500 MILWAUKCfc AVC. AVON OALi, !,7 

^ <9U 0hH*tf (tłu | 


