
Kronika Miejscowa. 
Dokończenie ze stronicy i-ej. 

rocznie w kwartalnych ratach. 
Pani Morris ma utrzymywać 

dzieci, dopóki nie dożyją do 21 

lat wieku. N*a ich utrzymanie ma 

otrzymywać $2.500 rocznie do 

*7go roku życia każdego dziecka, 
a $5.000 rocznie do 21-go roku. 

Każdy syn, doszedłszy do 21 

lat. otrzyma jedną szóstą owe- 

go udziału:; gdy ukończy 25 

lat. także jedną szóstą ; gdy 

ukończy 30 lat. trzecią część; re- 

sztę. gdy ukończy lat 35. 
Córki otrzymają jedną dwuna 

stą. gdy ukończą 21 lat; je* 
~ 

dna dwunastą. gdy ukoń- 

czą 25 lat; szóstą część, gdy u- 

konczą 30 lat ; i szóstą część, gdy 
ukończą 35 lat. Reszta ucjziału 

każdej córki. tj. pozostająca po- 
łowa. ma być pod opieką opieku- 
nów aż do jej śmierci. 
KIEDY MOŻE GUB. DUNNE 

ZAMIANOWAĆ NOWĄ 
KOMISYĘ? 

w es ty a, czy gub. Dunne może 
zamianować nową komisyę. sta- 

nową urządzeń publicznych, za- 
nim legislatura stanowa zbierze 

-ię na swą regularną ęesyę, budzi 
coraz to szersze zainteresowanie. 
W edług ustawy, ustanawiają 

- 

cej tę komisyę stanową, komisya 
ta nia rozpocząć urzędowanie z 

thiiem i-go stycznia, więc mu«i 

być przed tym dniem zamiano- 
wana. 

Natomiast artykuł i-szy para- 
graf i-szy ustawy urządzeń pu- 
blicznych opiewa, że członków 

komisyi nia gubernator zamiano- 
wać za poradą i zezwoleniem se- 

natu stanowego. 

Senator stanowy Ettelson wy- 
raził wczoraj stanowczą opinię, 
że gubernator nic może komisyi 
zamianować, chyba że zwoła 

-pecyalną sesyę legislatury. 

Według tej ustawy gubernator 

jMjsiada władzę wypełniania tyl- 
ko wakansów w składzie komisyi 
bez Natychmiastowego potwier- 
dzenia senatu. Lecz nie wolno ma 

tego czynić, gdy się rozchodzi o 

utworzenie pierwotnego składu 

komisyi. 
Zna;ifują siv liczne sprawy są- 

dowe.w których zaszły analogicz- 
ne kwestye i które powyższe iłó- 
maczente ustawy potwierdzają. 

Z PROCESU FUNKA. 

Wbrew spodziewaniu asystent 

prokuratora stanowego, . 'X. 

Heli. nie ukończył wczoraj prze- 
mówienia prokuratoryi w procc- 
cie. wytoczonym D. Donahoeo— 

wi i . Stietelowi o usiłowane o- 

czernienie C. S. Funka. Jest to o- 
ta tnie przemówienie w tym pro- 

cesie. L*cll odpowiada na argu- 

menta swych przeciwników. Za- 

kończy dziś w południe swe prze- 
mówienie. Bell kładł nacisk na to] 
ii oskarżeni mają nieograniczone I 

poparcie finansowe 1 starał się J 
przysięgłych odwieźć od przywią- 
zywania zbytniej wagi do tego, iż: 

bogaci Indzie są wplątani do tej 
sprawy. 

Bell atakował reportera sądo- 
wego, T. Lamble'a. który miał 

zanieść pieniądze od Donahoe'a 

do Hcnning'a. Lamble znikł ze s?» 

dlk g^y Hcnning zeznawał. 

Wczoraj jednakowoż stawił się. 
liell wykorzystał fakt, iż gambie 
nie był wezwany na świadka. 
W. S. Forest, obrońca Dona- 

hoe'a, przy końcu swego przemó- 
wienia zaznaczył, iż proces obe~ 

cny jest tylko jedną z faz walki, 

\ ; 'lim "u · i «· ··; n. ai j , jj. n— jh'i 

prowadzonej przeciw Loritnero— 
w i. 

WRÓŻBICI W OPAŁACH. 
W procesie wytoczonym her- 

sztom trustu wróżbitów. Barney 
Bertsche'owi i Jimmie Ryanowi 
0 oszukanie pani McEldowney ńa 

$15,000, pani Mary Lee, 3355 Co- 
lorado ave., zeznała, iż/usiłowa- 

no wstrzymać ją od składania ze- 
znań w tym procesie. Jakiś nie- 
znajomy głos prosił ją telefonicz- 
nie. aby w sądzie nie zeznała, iż 
Bertsche i C. P. Christie są jedną 
1 tą samą osobą. 
Pod tern ostatniem nazwiskiem 

Christie wynajął pokój w domu 

pani Lee. To samo nazwisko 

„Christie" figurowało na wekslu 

bankowym, który pani McEldow- 
ney dała Ryanowi. Fakt ten po- 
twierdza istnienie wspólnictwa 
między Ryanem i Bertschem. 

Wczoraj kilku innych świad- 

ków opowiedziało, jak ich wróż- 
bici Ryan alias profesor Crane t 

Bertsche na/ciągnęli. Pani Mary 

Rapp z Xaperville, była naciąg- 
nięta na $11,500; pani C. Vanden- 

berg, 3555 North Ashland ave., 

Ina $310; Nellie Roomquist na 

$1000; John Weicke na $306. 
· 

ZE ZJAZDU CHIRURGÓW. 

Xa wczorajszej sesyi w hotelu 

LaSalle chirurdzy, którzy się zje- 
chali z całej Północnej Ameryki 
na obecny kongres, przyjęli u- 

chwałę, utworzono komitet 

kompetencyi, który ma mieć ju- 
I ryzdykcyę nad każdym szpitalem 
! w Stanach Zjednoczonych i któ- 

ry ma agitować za tem, aby ra- 

porta szpitalne były ściślejsze - i 

który ma tworzyć instancyę, do 

której zarządy szpitalne mogłyby 
się zwrócić ze zażaleniami na 

niekompetentnych hub niedbałych 
członków szabli lekarskiego. 
KRADZIEŻ POCZTOWA. 

Władze pocztowe poszukują 
we wszystkich Stanach Alberta 

I\ Tarci y'ego. zam. pnr. 2507 \V. 

an Buren ul., który był woźnicą 
woź» pocztowego, z którego w 

poniedziałek skradziono znaczną 
ilość listów ..regestrowanych." 
Tardy znikł po rabunku, zosta- 

wiając wóz przed stacyą kolejo- 
wą Dearborn. Poprzednio Tardy 
skolektował kilka paczek listów 

..regestrowanych" z filii Stock 

Exchange, South Water i Maso- 

nie Tempie. Na wozie znaleziono 

kilka worków z listami, jeden x 

j nich był rozcięty i próżny. Podo- 
bno zawartość listów skradzio- 

nych przedstawia wartość $638.— 
40. 

' 

Wczoraj zjawił się w swem 

mieszkaniu, ubrany w nowy gar- 
nitur i z dyainentem lśniącym na 

krawatce i oznajmił swej żonie, 

iż okradł pocztę i musi uciekać. 

W godzinę później przybyli in- 

spektarzy pocztowi, którym pani 

Tardy opowiedziała o wizycie 
męża. 

Ruch w Towarzystwach. , 

> 
'S 

Z MARYANOWA. 
— Oddział Królowe) Jad>wig! nr. 

9 Macieray Polskiej ma się zebrać do 

hali ar. 4ty dzisiaj wieczorem, o go- 

dzinie 7mej, skad wyruszy in corpo- 

re na bazar; każda z pań powinna 

być obecna. — Anna Schmidt, prez.; 

Marya Rossa, sekr. 1823 Girard ul. 

Z IRVINO PARKU. 
— Macierz Polska nr. 68my św. 

Jana Chrzciciela ma swoje regularne 

{posiedzen'e jutro wieczorem, tj. w 

i czwartek, o godzinie 8mej, w hali 

; zwykłych posiedzeń. 
— W. F. Soska, 

i sekr. 

© długiej i r^ikiej chorobie opatrzona i.*. Sakr^nifut «mi poże- 

gnała tię tyiu świ«ceiu 

S. p. Rozalia Ziółkowska, 
o godzinie pot do tej rauo, Il^jo listopad*, przeżywszy 

lut 35. 

Po^r eb z domu ż*h>ły 1705 W. 47th st., d·» koicioła św. Jt>- 

refa n* To-mn uf L»ke w piąte-, o £»>dliDie pót do tftej, potem im 

eoicntirz Z nart wych wstania i'» lisiego. 

Antoni Ziołkow.tki, mą*; BnmisUw, Leon, Jadwiga, 

Kilward i Antoni, dzieci; Wła<iv.iław», flóceia, Pelagia, 

sicetry: Jwei' ParadowHki, brat: ilerman Strużyna, Kon- 

stanty C'/a|»ek, szwagrowie; Kwa Paradowska, bratowa; Zo- 

fia Krzj wińska, sioitrzeuicj. 
li»t. 

! Drobne ogłoszenia 
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WIECZORNA 
' 

SZKOŁA ANGIELSKA 
Około 500 uczniów, których włęk- 

| szość zawiodła e'g na innych szko- 

łach a którzy u nas obecnie się uczą, 

poświadczają, źe tylko nasza niezró- 
wnana metoda gwarantuje każdemu 
nabycie angielskiego jeżyka w jak 
najkrótszym czasie, oraa poprawie- 
nie sobie bytu i stanowiska. W prze- 
ciwnym rade nie zapłacicie ani jedne 
Ko centa. Lekeye odbywają się od 7ej- 
do 9eJ wieczorem. Ceny jak najniż- 
sze. Opłacać można jak najdogodniej. 
Nie chcemy byfi porównywani z żad- 

nymi innymi szkołami, lecz chcemy 

aby każdy sam sit o wszystkiem prze- 

konał, wiec udzielamy próbnych lek- 
cy! zupełnie bezpłatnie. — Osobom 

pozamlejscowym udzielamy nauki li- 
stownie. 

Narodowa Szkoła 
1152 MILWAUKEE AVE., róg Hiiłon Alit. 
Naiatarss*. n.\j wieka** 1 Jed jo* odpowiedział- 

oa amerykańska 9'ioła dla Imlarantdw. Ot war 
U we dale t wicozorami. W niedzielę 1 święta 
od lO-ej do tt-ej przed południem- 

MARES 
BALSAM _ 
NaKASZEL 

; Jast l*kar*;w«n aa ka««»l do kuptanla. Lee·/ 
ka. 

I ·· 1 r.axląbienle i to prędko. Kup w aptoea dii. 

| »Uj, 
ti». Odkładania Jut nlabasptacana. 

pośwltdoiont Akuaarrkt 

Mary a Statkiewic»» 
s 

1137 No. Hoyne Ave. 

Drobne ogłoszenia 
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I SKŁAD do wynajęci· blisko 
kościo- 

I ła, 
dobre miejsce na jakikolwiek in- 

I teres. 174 6 N. Hermitage ave. 13 

; DO wynajęcia frontowe pokoje pa- 

rą. ogrzewane, osobne wejście, woda1 
ciepła z kąpielnią. 1182 Milwaukee! 
ave. 12. 

; POTRZEBA dziewcząt na mieszka-- 

| 
nie. 711 Ayers ct. 12 

| POTRZEBA mężczyzn do nauki kro» 

| ju szyca, prasowania na czysto; na- 
uka gwarantowana. 1412 N. Aslilaud 

ave.. blisko Blackhawk ul. 12 

I 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- 

; sowania na czysto. Po nauce dobra 

robota. 1100 Robey ul., blisko Di- 

vision ul. 15 

PAULINA HEWSKA poszuklT}© swe- 

go brata Antoniego Woźniaka. Jeżeli j 
kto o nim wie, lub ou sam niech się 

zgłosi 1741 Aust'n ave. 12 

KOWAL preybyły z kraju poszukuje 
roboty. Z. Majewski, 482 Milwaukee 

ave. 12 
11 

DO wynajęć a dla dwóch panów, po- 
kój z osobnem wejściem, par$ ogrze- 

wany. 1910 N. Leavitt ul. lsze pię- 

tro, front. 
* 12 

BALWIERZ z kraju poszukuje ro- 

ooty stałej. 1371 Milwaukee ave., 
— 

Czesław Chmielewski. 12 

Poszukuje pracy młody mężczyzna 

władający biegle polskim, rosyjskim, 
może być w hotelu lub restauracyi. 

1124 Milwaukee ave., Restauraeya 

„Gniezno". S. Degórski. ' 13 

DO wynajęcia dwa mieszkania 
— 

(flats), 5 i 6 pokojowe. 1819 Ever- 

green ave., Wiadomość 1118 Milwau- 
kee ave. 141 

Jedyna Polska Amerykańska 

Szkoła Tańców 
Inkor. w Chicago, Ul. 

Lekęye Tańoów odbywają się fctale w 
Niedzielę, Poniedziałki i Czwartki rr 

LI BERTY HAU — 1511 EMMA UL 

Zapisywać się moina od Tej wieczorem 

Prof. Wlad. Malinowski 

POTRZEBA dwóch mężczyzn na mie- 
szkanie, 1430 Augusta ul., 2gio pię- 
tro, front. 

Pokój do wynajęcia dla jednego pana 
1351 Ashland ave., front, lsze pię- 
tro, 7 wieczorem. 

DNIA 5go listopada Jan Bator sprze- 
da! grosernię pod nr. 1619 W. Erie 
ul. Janowi Maikowi, więc ktoby miał 
jak: rachunek (bill) do zapłacenia, 
niech się zgłosi w pięciu dniach. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie u bezdzietnych ludzi, Osobne wej 
ście. 1041 Milwaukee ave., 3cie pię- 
tro, od tyłu. 

FRONTOWY pokój do wynajęcia z 

w ktem. 833 Milwaukee ave. · 

DO WYMIANY. 

dwa domy (rogowe 4 sztory) salon, 
groeernia, buc^ernia i golarn:a; za 

dom z prywatnemi mieszkaniami lub 
fartmę blisko miasta. 
Powinno to interesować takich, 

któr2y podobny interes znają i chcę 
grosernię, buczernię lub salon pro- 
wadzić. 

Warunki bardzo łatwe. 

Morgecz $5000 po 5}ś proc.. Cena 

była $10,000 weźmie $8000, byle nie 

posiadać domu z salonem, ponieważ 
jest zapalona abstynentką. Agenci 

mający dom, czy farmę do zamiany, 
proszeni sy, do współudziału, a gdy 
interes przyjdzie do skutku, podzie- 
limy komsowe. 

TEOFIL STAN, 
1020 Milwaukee ave. 13 

ZGUBIONO portmonetkę, kopertę z 

pieniędzui1 i łańcuszek. Nagroda. — 

952 N. Robey ul. 
t 

POTRZEBA 2ch porządnych męż— 
eiyin na mieszkanie, wauna w domu. 

826 N. Ashland ave. 13 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie, ogrzewane para z wiktem. — 

$4.25 tygodniowo. 1118 Ashland av. 

POTRZEBA ua mieszkanie. $3 mie- 

sięcznie. 1139 Milwaukee ave. 13 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie, z wiktem. $4 tygodniowo. 1804 
Division ul., ostatni·} piętro. 13 

POTRZEBA dwie inteligentne panny 
na mieszkanie. 900 N. Lincoln ul. 

13 

Drobne ogłoszenia 
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POTRZEBA mężczyzny na mieszka- 
nie. 1129 Cleaver ul., blisko Milwau- 
kee ave. 

* 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 2gie piętro, 931 N. Winchester! 
ave. 

' 

POTRZEBA mężczyzn lub panien na, 
mieszkanie. 1076 Paulina ul., front 

u *6ry· 13 

POTRRZEBA panów na mieszkanie. 
Para ogrzewane. 1246 Milwaukee av. 

PRACA. 
Ift A. gł-OWO 

POTRZEBA 25 dziewcząt do roboty 
we fabryce wyrobów włosowych — 

(hair goode). Na początek $5. Dru- 

gi tydzień robota od sztuki. Dośwlad 
czenie nie konieczne. Zgłosić się F. 

E. Delavan Ha'r Co., 16 W. Wash- 

ington ul., blisko State, ponad Kohl- 
eaats reetauracyą, 4te piętro. 12 

POTRZEBA gospodyni na plebanii, 
starsza, samotna osoba, n e bojąca 
się zostawać w domu i szukająca 

spokoju na farmach. Zgłoszenia li- 

stownie: Rev. Father, Box 102, — 

Metz, Mich. 13 

POTRZEBA agentów do sprezdaży 
win i likierów — familijny interes. 

(Family trade). Zgłosić się 2047 W. 

olsza ul. · 15 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- 
sowania. Po wyuczeniu dobry zaro-1 

bek. 926 Milwaukee ave. 
10-11-12-13-15 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty i bawienia dzieci. 2342 S. 

Leavitt ul., 2gie piętro, od tyłu. Te- 
lefon Canal 4892. 12 

POTRZEBA do szycia rękawów j do 

szycia tasiemki. Applebaum and Fo- 
gel. 2864—66 Milwaukee ave. 14 

POTRZEBA kobiety do przebierania 
szmat. 615 Hobbic ul., róg Larrabee. 

POTRZEBA dziewczynę do lekkiej 

domowej roboty. 1350 N. Leavitt ul. 

2gie piętro. 

POTRZEBA dziewczyny do obdzie- 

rania tabaki. 2715 N. Californ a av., 

blisko Logan Boul. 14 ! 

POTRZEBA biegłej „book-keeperki", j 
stała praca, dobra zapłata. Zgłosić się 
między Tiną a 8mą wieczór do dra 

Sieminowicza, 1515 W. Division ul. 

(Dr. S.) XXX 

POTRZEBA doświadczonej dzlewczy j 

ny do obdzerania tabaki. 3828 N. 

Clark ul. 10 

POTRZEBA dobrego silnego chłopa- 
ka do ogólnej fabrycznej pracy. — 

Musi mówić po angielski\ Zgłosi»'· się 
A. B. Polibh Co., 151» Haddon ave. 

POTRZEBA dziewcząt do lepienia 

nalepek, musza władać jeżykiem an- 

gielskim. Ząlosić się A. B. Polish Co.. 

1515 Haddon ave. 
« I 

POTRZEBA dobrego balwier7a na 

stałe. $12 i wyżej tygodniowo. 1405 

N. Ashland ave. 

POTRZEBA starszej niewiasty do o- 

piekowania się dziećmi. 1116 Newton 
ul. 13 

POTRZEBA 26 dziewcząt «głosić się 

Kennedy Biscuit Works, 134 . 

Morgan ul. 14 

POTRZEBA dziewczyny lnb kobiety 

do ogólnej domowej ro>boty. 1057 X. 

Hoyne ave. Max Kohn. 13 

POTRZEBA dziewcząt do ściegowa- 
nia (baste) podszewsk' przy kami- 

zelkach. 1049 N. Hermitage ave. 14 i 

POTRZEBA balwierza na stałe. — 

Zgłosić się do Jana Walentynowicza. 
11737 Michigan ave., . Kensington, 

III. 15 

POTRZEBA kobiety lub starszej 

dziewczyny do domowej roboty z kra 

ju ma pierwszeństwo. 1532 N*. Ash- 

land ave. 14 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- 

sowania na czysto. 1464 Emma ul. 

Olszewski. 

POTRZEEA balwierza na soboty od 

południa. 3909 Belmont ave., ró* 

Milwaukee ave. . 13 

POTRZEBA balwierza na wieczory, 

sobotę i niedzielę. 1417 Chicago av. 

POTRZEBA dziewczyny do ogólnej 
domowej roboty. Zgłosić do A. 

Snyder, 6959 Calumet ave. 

POTRZEBA młodszej lub starszej 

kobiety do domowej roboty. 1641 ! 

Paulina ul., 2gie piętro, w tyle. 

POTRZEBA dziewcząt do roboty 

przy sztucznych kwiatkach. Zgłosić 

się A. L. Randall Co., 66 E. Rau- 

dolph ul. 

POTRZEP A młodej dziewczyny do 

składu włosów, także dziewczyny do 

nauki. 105ó W. Huron ul. 13 j 

POTRZEBA maszyniarek, doświad- 

czonych przy rękawiczkach ,,band— 

POTRZECA piekarza na lsz» rękę 
do chleba. 1708 S. Paulina ul. 

POTRZEBA dziewcząt do obdziera- 

nia tabaki. 245L' North ave., od tyłu. 

POTRZEBA 14letniej dziewczyny do 

bawienia dziecka. 1030 Front ul., 
— 

zgłosić się do Zof'1 Pociask. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty. Zgłosić się zaraz. 4535 S. Ash 

land ave. 

—' --—r-Hl 

1 BIURA PRACY.11 
ljrm.]r-:.r.7· tu ..nur ;r j 

Największa ł Hilstirsw Biuro Pracy 5»tłft I 
dh vrcajjt do invcta statków 

w restauraeyl. kró. 
' 

tliie godr.ay. niedziele wolne. {*00 dziewcząt do 

domowej roboty f do boleli, T* te kob>ei do i 

s/Otawanl· oft*Ow wieciorumł. mjo dziewcząt do 

siapdw i fabryk. Nowoprzybyłe dziewuet* t 

otraymsją doi»rą 1 »tałą praeę. Nie potrzebujecie 
I 

(uekftć. mozeele iw raraz do robity. Jestem y 

w lyxo iciereate przeszło IB lnti <)-<1emy najle- 

pui prtw 
- PAJil .A- SCHMIDT. »t« ««II· ! 

makee ht*.. hlUk»· i'./ust a ul. ud npte ..ą, 

NAJWIĘKSZE POLSKIE BIURO PRACY 
Potrzeba wicie dziewcząt do reatauracyf 

I klubów, z niedzielą lub bez. płaca $-3do I* ty- 

godniowa Także pl· 
rwsz\ch i drugtoh kucha- 

rek. Płaca $a (to $13 tygodniowo. Dziewcząt dc 

hotelów. r>ralni i różnych robót fabr cz:»ych. 

Także młodych kobiet, mówiących po angielsku 
do zbierania statków ze stołów. 

Jeiell chcecie 

dostaó d.>brą Hit a practi. to zgłoścu» «1 ; de: 

Mine F. OLINSK1, Właśe, 

laiO W. C-hioago Ave», Chioayp. 

. palacza iifrcraau) i in- 

żyniera. Muezę. mieć liceneyę. 763 

Milwaukee ave. , 

PRACA. 
le ZA SŁOWO. 

POTRZEBA mężczyzn i kobiet do o- 

blerania kukurydzy (liusk corn). — 

Obrane liście zawieziemy do miasta. 
R. S. Leesley, Oak Park ave. i 22ga 
ul. 15 

POTRZEBA maszyniarek przy dz e- 

cięcych sukniach. Praca od sztuki lub 
na tydzień. Zgłaszać można się cały 
tydzień. National Dress Co.. 1921 

Armitage ave. ' 12 

POTRZEBA dzftewcząt do robień a 

czarnych surdutów i maszyniarek 
na dubeltowo-!głowej maszynie. — 

Kling Bros. Co., 1753 N. Robej^jul. 
lsze piętro. 

' 

12 

POTRZEBA dziewcząt do obdzierania 
tabaki. 1532 W. Webster ave. XXX 

POTRZEBA służącej albo starszej 
kobiety do domowej roboty. 2701 S. 

43rd ct., róg 27mej ul. 12 

POTRZEBA 10 cieśli i 10 mężczyzn 
do mieszania konkretu, także do }io- 

pania ziemi. 4252 Cortez ul. 12 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty. 925 N. Ashland ave., w sa- 

lonie. 
~ 12 

POTRZEBA sprzedawaczki w oddzia- 
le „fancy goods". JJgłoeić się Koops 
Department Store, 1633 W. Chica?o 

ave. 12 

POTRZEBA kobiet do darcia szmat. 

1946 Clybourn place. 12 

POTRZEBA dziewcząt do przebiera-j 
n a szmat i wełny. J. Carbone, 1116 

W. Van Buren ul., w tyle. 30 

POTRZEBA DZIESIĘĆ WYKOŃ- 

CZARęK PRZY SURDUTACH, ZA- 
RAZ. 1014 N. FAIRFIELD AVE., 

BLISKO AKMITAfiE AVE. 12 

POTRZEBA kobiety do zabierania 

prania. Zgłosić się rano. 2016 Had- 

don ave., blisko Robey, 2gie piętro. 

tył. 12 

POTRZEBA stryperek i ,banders'. — 

Stała praca. Havana Importing Co.. 

184 W. Lakę ul. 1£ 
POTRZEBA doświadczonych sprzeda 
waczek do płaszczy i ubrań. Płaca 

$10 do $15 tygodniowo. Cloak Store 
809 Milwaukee ave. 13 

POTRZEBA sprzedawaczek do pła- 
szczy i ubrań na extra wieczory. — 

Dobra zapłata. Cloak Store, 809 Mil- 

waukee ave. 13 

POTRZEBA panny do ofisu agencyi. 
Musi mać miasto. 975 Milwaukee 

ave. / 
3 2 

POTRZEBA małego chłopca do po- 
syłek i małej dziewczyny do domo- 

wej roboty. 975 Milwaukee ave. 12 

POTRZEBA doświadczonej kobiety 

do pr7ebierania szmat. 869 Orléans 

ul.. 2 bloki na północ od Chicago 

ave. 12 

POTRZEBA dobrej dziewczyny jako 
kelnerkę do restauracyi, dobra za- 

płata. 1G50 Division ul. 12 

POTRZEBA chłopaka na wóz pie- 
karski. zaraz, pierwszeństwo ma taki 
który już na wozie piekarskim pra- 

cował. Zgłosić się 2852 X. Avers av., 

Avondale. 13 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

pracy, może być świeżo przybyła z 

kraju. 1511 W. Chicago ave., w skła- 
dzie. 

POTRZEBA dobrego asystenta for- 

mana. także dobrych krawców co ro- 

zumie wszystka robotę przy surdu- 

tach. 1435 X. Ashlind ave., 3cie pię- 

tro, od tylu. 

POTRZEBA pierwszorzędnych stola- 

rzy, doświadczonych przy robieniu 

biurek (desk). Zgłosić s do Engle· 
wood Desk Co., 5820 Lowe ave., lub 

1309 W. Chicago ave. 

POTR2JEBA młodej dziewczyny lub 

starszej kobiety do domowej roboty. 

2C20 Churchillu!., blisko Robey., 

Kupno i Sprzedaż. 
Jc ZA SŁOWO. 

I/. 1 · 

Kto ma lepsze i 

tańsze domy 
w Chicago. 

Helenowo: 3 piętr. dom murowany, 
basement i góra, 6 po 4, ustępy. — 

Cena"2'. $7600 
Helenowo: 3 piętr. nowy dom muro- 
wany i basement. 9 po 4, wszelkie — 

wygody, rent $145. Pierwszy mor- 

fena" 
6 W: $1.5000 

Helenowo: 3 piętr. nowy dom muro- 

wany 1 basement, 8 po 4 i 1-2, wszel- 

kie wygody, rent 
$60. Cena J>/C>UU 
Marianowo: S piętr. dom murowany, 
6 po 4, ustępy i gaz. rent 
$70. Cena / 

Młodzłankowo : 3 piętr. dom muro- 

wany i góra, 4 po 4 i 2 po 3, wanny 

cen?py:reQ!.'66:. ....$6500 
Młodziankowo: 4 piętr. dom muro- 

wany, wanny i ustępy. 
Ront $52. Cena JWłUU 
Kantowo: dwa murowane domy na 2 

lotach, 3 piętr. i basementa, 12 po 4 

ustępy i gaz, <£ « / 

rent $140. Cena 1 «50UU 
Helenowo: 2 piętr. dom murowany, 

po 4, basement 1 góra, ustępy i gaz 

c^uu:.0CT.·. $5500 
Helenowo: 2 piętr. dom murowany, 

wysoki basement. 4 po 4, ustępy 1 

. $6200 
Trójcowo: 4 piętr. dom murowany, 

narożnik. 8 po 4 i 1-6, wanny 1 uetę- 

&r.t.,:c8·. $12500, 
Karo! Nowiński, 
1632 W. Division ul. 

uprosi Marsbfield ave. 

SPRZEDAM groseriii z powodu in- 

nego interesu, bez względu na cenę. 

Przyjdźcie natychmiast, podajcie o- 

fertę. Adres w adni. Dziennika Chi- 

cagoekiego. 13 

MEBLE ua sprzedaż. 1635 Nortk av. 

blisko Ashland ave., z frontu, na 

dole. ' 

NA SPRZEDAŻ dwie pierzyny, z po- 

wodu wyjazdu tanio. 1738 N. Robey 

ul., 2gie piętro. Dareo 

Kupno i Sprzedał. 
Ic 7, ShOWO. 

ZAŁ0ZC1E SKŁAD 

POTRZEBA 
człowieka do zało- 

żenia składu — Najlepsza spo- 
sobność w Stanach Zjednoczo- 

nych dzisiaj, dla człowieka do roz- 

poczęcia składu w Armstrong Creek, 
Wis., gdzio teraz jest bardzo wiele 

Polskich familii i «Izie sprzedaje- 
my grunta 50 do 00 familiom rocz- 
nie i gdzie nie ma żadnego Polskie- 
go składu obecnie. Chcemy ..etore- 
mana". saloniarza i innych Polskich 
byzuesistów by przyjechali i obej- 
rzeli tutejszy okolicę. 

Adresujcie: 

GRIMMER LAKO COMPANY 
ARMSTRONG CREEK, 

WISCONSIN 

SPRZEDAM 3 piętrowy dom 1 lotę. 

Duży skład. Dobry na jakikolwiek 
interes. Anna Klika, 2241 W. 19ta 

ul. 12 

Muszę sprzedać $125 parlorowy gar 
nitur za $35 — $40 dywany za $20. 

$40 maszyna do szycia $9. Jadalny 

stół, 6 krzeseł, Davenport kanapa, bi- 

blioteczny stół, $600 fortepian za 

$160. Mosiężne łóź.ka. Wszytko uży- 
wane 3 miesiące. 1214 Robey ul., — 

blisko Division. 14 

NA SPRZEDAŻ statki domowe bar- 

dzo tanio. Stefan Kratko, 715 Ada ul. 
. 

14 

NA SPRZEDAŻ salon z mal» hala, 
tanio. Z powodu innego interesu. — 

2026 S. Waehtenaw ave. 14 

Bargain Sprzedaż Lot 
IM. Jelterson Park 

125x124 Stóp $7ftO· ) Warunki 
50x124 stóp $300· [ 
75x124 stóp #4ftO. ! °*010· 

W. P. Stanage, 
4400 Milwaukee Ave. 18! 

NA SPRZEDAŻ albo wymianę na 

mniejszą własność (property) w pol- 
skiej okolicy, mój nowy nowoczesny 
murowany (br*ck) ze składem dom, 
blisko Humboldt Parku, mieszczący 
12 mieszkań, 3 składy (stores). — 

Rent $3700 rocznie. Plecowe ogrze- 

wanie. Hipoteka około $2400. Cena 

$37,000. OLSON AND JANUHOW-- 

SKI, 1059 . CALIPORNIA AVE. 18 

Wielka wyprzedaż 
Mam kilka set pieców używanych po- 
kojowych J kuchennych do wyboru 
od $1 do $25. Także łóżka od 75c do 
$3, dywany ł meble, sprzedaje Łanio. 
1012 N. Ashland ave., blisko Augu- 
sta. 15 I 

Na sprzedaż Ashland blisko Milwau- 
kee ave. Murowany dom, store i flatb 

Rentu $1584. Gotówka $5000 kupi 
go. Schulti, Baker and Co., Pokój 

304 — 1225 North Ashland ave. 12 

SALON na sprzedaż z powodu samot- 
ności, warty $1500 sprzedam za $850 
-Z- 3045 Milwaukee ave. 13 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków — 

mała grosemia. McHeury róg 
Blanche. 12 j 
NA SPRZEDAŻ bal"iernia o 5ciu 

krzesłach. 1253 X. Paulina ul. 13 
, 

NA SPRJ3EDAŻ piec Jtuchenny $7. | 
1013 Noble ul., zapytać się w golar- 
ni. 12 

NA SPRZEDAŻ rogowa grosemia 1 

buczern a, tanio. |650. 2801 Central 
Park ave., róg Diversey. 13 

SZEWSKI reperacyjny szap na sprze- 
daż. 2073 N. Hoyne ave. 13 

NA SPRZEDAŻ piec do ogrzewania. 
3005 S. 48th ct., Hawthorne, 111. 12 

$0200 weźmie 4-6 pokojowe mieszka j 
nia, murowany dom; w najlepszym 
porządku, dochodu $62 miesięcznie, 
bardzo tanio (big bargain). Johnson 
2132 W. Erie ul. 12-15 

GROSERNIA i skład rzeżniczy na 

sprzedaż tanio, sprzedaję z powodu 
innego zajęcia. Zgłosić się 1357 
Sloan ul. 13 

ANNOWO — 3 piętrowy murowany 
dom z wysoką piwnicą, 6 mieszkań 

po 4 pokoje. Cena $6400. 4 piętrowy 
murowany dom z wysoką piwnicą na 
21srcej ul cy. Slkle® (store) i 5 mie- 

szkań. Kamienny front. Rent $100 
miesięcznie. Cena $9500, Wzięty za 

morgecz. Wystarczy $3000 gotówki. 
WIND, 2307 — 21sm ULICA. 15 | 

NA SPRZEDAŻ dobry koń 1 wóz. — 

1040 W. Chicago ave . 

Kupno i Sprzedaż 
tc SA SITOWO 

$45 weźmie 1200 funtową ekspreso- 
wy klacz. $50, kon a, wóz i pu«zor- 
ki. 2243 Grand avo., 2gie piętro. 12 

NA SPRZEDAŻ obwóz cukierków — 

(candy route) tanio. 1409 X. Oaktey 
bouL 13 

NA SPRZEDAZ grosernia, domowa 
mleczarnia. Sprzedaję 4 kany mle- 

ka dziennie i więcej. Dobre miejsce 
dla pracowitego człowieka. 143» 
Blckhawk ul. 15 

Koń i wóz na sprzedaż, lvi8 6 North 
ąve., róg Dickson ul. 13 

SPRZEDAM salon z obszerną halą, 
wraz z nowym pięknym domem, w 
dobrem miejscu, zamieszkałem przez 
Polaków, Litwinów, Czechów i Sło- 

waków. Sprzedaję tanio, z powodu 
osamotnienia. Marya Jara. 2632 W. 
51 sza ul. T.elefon Yards 2790. 13 

PIEC pokojowy i meble sprzedam 
bardzo tanio. 1825 Augusta ul., od 

tyłu. 12 

MEBLE sprzedam tanio. 1643 X. 

Ashland ave., w tyle, u góry. 15 

DO sprzedan'a sprzęty domowe — 

front, u góry. lfr>6 Cornell ul. 14 

PIECE kuchenne i ogrzewacze mało 

używane muszą byó sprzedane w tych 
dniach. 1141 N. Ashland ave. 15 

STATKI domowe tanio sprzedam. — 

1644 Tell.pl., 2gi dom od Ashland, 
n* dole» z frontu. 15 

NA SPRZEDAŻ grosernia i skład cu- 
kierków w polskiej okolicy. Adres w 
adm. Dziennika Chtcagoskiego. 15 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków, cy- 

gar, z mieszkaniem, duża etajqia i 

podwórko. Dobra sopsobność dla mle 
czarza albo węglarza. 2424 N. We- 

stern ave., blisko Fulierton. 13 

Pieniądze do Kraju 
Tilegrafleznt· tą wypłaceń· « tfvéoh dfliołi 
SZYFKAKTY · tych «einyek c·. 

nach jak wprost od Kompanii. 

. J. Szumkowski & Co. 
9875 Archer Ave. 

Dobry Salon 
Jeden na czterech ro- 

gach na Młodzian ko- 

wig. Tanio na sprze- 
daż. Wiadomość 

1632 W. Division ul., 
Naprzeciwko Marshfield Ave., 

12 W ofisic, 

$75 OTRZYMA wybór z dwóch 20 

funtowvch koni. 2255 W. Chicago 

ave., 2gie piętro. 12 

NA SPRZEDAŻ świeży szynkowy 
tłuszcz, 9c funtów. — 1006 W. Lak<? 

uh .. 

GARNITUR parlorowy i dywan na 

sprzedaż. 1342 X. Wood ul., 2gie 

piętro, front. 

NA SPRZEDAŻ dom byznesowy lui 

do wyrentowania ua Annowic, prze* 
waine na skład obuwia. 2033 W. 1'·* 

ulica, drugie p.ętro, front. i.·: 

DUŻY akład cygar, tabaki, cukierków 
i rzeczy dewocyjnych, sprzedam ta- 

nio. 2128 N. Robey ul. 15 

NA SPRZEDAŻ grosernia i buczernia 
w dobrem położeniu. Dobry i stały iu 

teres, świeży towar, także koń 1 wóz. 

Dzierżawa na pięć lat. Niema konku- 

rencyi w całym bloku. 2311 W. 18th 

pl. Telefon 2282. 13 

BARDZO tanio, narożnik w Irving 
Parku, musi być sprzedany. 2840 

Lawndale ave., Avondle. 

Sprzęty domowe do sprzedania za 

$18. 1452 W. North ave. 13 

RODACY? Mamy w4elkle obszary 

gruntów na sprzedaż w Michigan i 

Wisconsinie, Jesteśmy właśoloielaiui 

tych gruntów.^Po wszelkie informa- 
cye zgłoście aie pod adree Frank 

Kii», Grimmer Land Co., 133 W· Wa- 

shington st., Chicago, IU. 13 

NA SPRZEDAŻ store fixtures. 1061 
. Marsh field ave. 15 

NOWJ3 1 nieco znoszone krawcowa- 

ne ubrania i palta wartości $40 do 

$50 i $60. Teraz tylko $5 i wyżej. — 

S. Gordon, 1415 S. Halsted ul. 18 

HARMONIA warszawska na sprzedaż 
i kornet. 15^1 [Tell pl.__^_,lj 

NA SPRZEDA2 
ŁATWE SPŁATY: 

NA SPRZEDAŻ LUB NA ZAMIANĘ: 

DOBRY SALON - DOBRE FARMY. 
Narożnik . 2 loty i dwa domy — 

10 LOTÓW w POZNANIU - 

i wiele innych bargairte. 
Karty okrętowe na najlepsze linie 

STARA I DOBRZE ZNANA POLSKA FIRMA 

Jan B. Pallasch 
* 

i 

1146 NOBLE ULICA, blisko Division ul 

Jedyne Polskie Biuro Realnościowe na Helenowie 
Mamy o* sprzed·! do wyboru duto taoiodci, lub q« zamianę. Asekuru- 

jemy od o^nia w usjleperrch kompaniach. 
Obsług» szybka 1 rzetelua. 

NORTH WEST REAL ESTATE 
QUICK SELLER8 

955% N. Weetern ave„ blisko AogasU ttł. Tel. Hnab. 4fQ& 
8. Serafixtelci, L. Lipowski i «J. Kacsanowfld 


