
Pamiętnik Pogromcy. 
( 

ł 

Od czasu do czasu w dzienni- 1 

kach pojawia się wiadomość, że « 

podczas przedstawienia w cyrku, , 

albo w menażeryi, lew lub ty- j 

gry s rzucił się na pogromcę i roz- 

szarpał mu ramię, nogę itd. Po- \ 

bliczność w popłochu rzuciła się l 

do drzwi. Łatwo można zrozu- - 

mieć, że drapieżnik pragnie sko- , 

sztować świeżego mięsa, trudniej ; 

jest pojąć trwogę widzów, którzy , 

przecież przychodzą do cyrku j 
lub menażeryi w nadziei, że sta- ] 

nie się jakiś nadzwyczajny wypa- j 
dek i są poniekąd zawiedzeni, je- , 

żeli przedstawienie ppj-dzie zu- , 

pełnie gładko. 
' 

« 

W każdym razie pierwszy czło ; 

wiek, który wszedł do klatki dzi- , 

kiego zwierza, musiał być zu- . 

chem nielada, żałuję, że nie mogę ( 

podać jego nazwiska, ale począ— | 

tek jego sportu sięga głębokiej , 

starożytności, kiedy nie wycho- » 

dziły jeszcze dzienniki poranne i , 

wieczorne. Zato wpadła mi w rę- 
kę ciekawa i rzadka książeczka p. j 
t. „Pamiętniki pogromcy", pisana ( 

na początku 19 wieku. Losy au- ( 

tora były tak niezwykłe, że nie 
x 

mogę oprzeć się pokusie opowie- , 

dzenia ich. ] 
W roku 1820, zamożny holen- 

der Van Aken, właściciel dużej y 

menażeryi, przyjechał z nią na 
, 

sławny wówczas jarmark norym- ( 

berski w Norymberdze. Jedno- 
sześnie także przyjechała trupa 
cyrkowa z Marsylii i dawał co- t 

dzienne przedstawienia. j 

Jeden z najzręczniejszych jeź- 
dźców w cyrku, młody i ładny 2 

Francuz nazwiskiem Martin, zo- j 

baczył przy kasie menażeryi śli- j 

czną pannę Van Aken, siostrę 
właściciela i zakochał się w niej. ^ 

Zyskał niezadługo jej wzajem- c 

ność, ale rodzina ani słuchać nie L 

chciała o tem małżeństwie. Z 
t 

i 

głby utrzymać żonę i dzieci? 
Martin otrzymał kosza, ale nie 

stracił nadziei. Brak majątku nie 
stanowi jeszcze nieprzebytej 
przeszkody, to jest rzecz do zdo- 

bycia. Łamał sobie nad tem gło- 

wę, a tymczasem zaglądał coraz 

częściej do menażeryi, badając 
rzekomo obyczaje żywych zwie- 

rząt. 
• Raz kiedy ofiarował figę man- 

drylowi, tygrys w sąsiedniej 
klatce przejęty zazdrością, wysu- 
nął łapę z potężnemi szponami, 
żeby pochwycić go za ramię. Mar 
tin zręcznie uskoczył na bok i 

ciężką laską uderzył tygrysa po 

palcach. Zwierzę rzuciło się w 

głąb klatki, rycząc z bólu. 

.Martin zauważył, że za każdą j 
jego bytnością w menażeryi ty- 

, 
< 

grys ciągle wodził za nim oczy- 
ma; ten dowód inteligencyi za- 

stanowił go. 

Czyżby można ułaskawiać dzi- 
kie zwierzęta tak samo jak konie? 
— mówił do siebie ależ w ta- 

kim razie — 

Zrozumiał, że wykonanie po- 

mysłu, który przyszedł mu do 

głowy, może stać się kopalnią 
złota i nie wtajemniczając nikogo 
w swoje zamiary, zaczął badać 
charakter tygrysa, przemawiać 
lo niego łagodnie i przynosić mu 

łakotki. Stopniowo zaprzyjaźnili 
się z sobą : tygrys pozwolił się 

głaskać, drapać po głowie i poda- 
wał mu łapę przez pręty klatki. 

Martin przyszedł raz bardzo ra- 
no i rzekł do starego dozorcy : 
— Nardes, jeżeli chcesz oddać 

mi wielką usługę, wpuść mię do 

klatki tygrysa. 
— Czy pan oszalał? Z miłości 

lirt 
*· 9f 

lia panienki widocznie pomiesza- 
o ci się w głowie! 
— Wcale nie, jestem tak pew- 

iy tygrysa, jak mojej klaczy Li- 
ki. Otwórz mi klatkę, a skoro 

vejd do niej, zamkniesz ją na-- 
>owrót. 

Staruszek ze łzami w oczach 

>łagał, żeby zaniechał tego szalo- 

ego zamiaru, widząc jednak nie- 

pomną wolę młodzieńca, drżące- 
ni rękoma odsunął zaporę. Skoro 
Martin wszedł do klatki, zdumio- 

ly tygrys zerwał się i bijąc się 
>0 bokach ogonem, chrapał, jak 
ozzłoszczony kot; nie rzucił się 
ednak na młodzieńca, lecz wtuli- 

wszy się w kąt, śledził go bacz- 
lie. Martin stał spokojnie i nie 

opuszczając z oka rozjątrzonego 
zwierzęcia. rozmawiał z Narde- 

;em, który nie mógł złapać tchu 
: przerażenia. W końcu kazał mu 

)tworzyć klatkę i wyszedł z niej 
yłem. Po dwóch tygodniach zno- 
vu odwiedził tygrysa, ale uzbroił 

iię na wszelki wypadek w stalo- 

vy kastet. 

Tygrys tym razem przyjął go! 
epiej, nie najeżył wąsów i nie bił 

>gonem o ziemię. iPo kilku odwie- 
Izinach kładł się posłusznie na 

ozkaz młodzieńca, który zawsze 

wnagradzał jego posłuszeństwo 
;awałkiem mięsa. 
Nardes stojąc przy klatce, za- 

vsze truchlał, jak się to skończy, 
la prośby młodzieńca nie zdra— 
Iził go przed nikim. 
Raz Martin rzekł do niego: 
— Zamknij klatkę na klucz i 

prowadź tutaj państwa Van A- 
:en i panienkę. 
— Chodźcie państwo, wołał 

dyszany dozorca — chodźcie zo- 

>aczyć pana Henryka w klatce 

y gry sa. 

Nadbiegli przerażeni, sądząc, 
e stało się nieszczęście, tym— 
zasein ku wielkiemu zdumieniu 

ijrzeli Martina, bawiącego się z 

y gry se m jak z psem. Wyglądał 
ak Daniel w lwiej jaskini. 
— Czy pan teraz wierzy, że bę- 

lą miał za co utrzymać rodzinę? 
- zapytał młodzieniec, wyszedł- 
zy z klatki. 

Panna Van Aken rzuciła mu 

ię na szyję, zalewając się łzam^ 
a myśl o niebezpieczeństwie na 
tóre narażał się przez miłość dla* 

iej, a ponieważ płacz jest rze~j 
zą .zaraźliwą, cała rodzina zaczę- j 
D szlochać, nie wyłączając stare-i 
o dozorcy. Nawet tygrys ryczał 
rozczulenia. 

Ślub młodej pary odbył się w 

.ipsku io maja 1820 roku. 
Martin stał się sławny i bogaty 
przez lat wiele był jedynym po 

gromcą zwierząt w Europie. Do- 

żył późnego wieku, chociaż dra- 

pieżniki nieraz go napoczynały. 
W 80 roku życia porzucił swoje 
rzemiosło i zajmował się tylko 

pisaniem pamiętników, oraz ło- 

wieniem ryb na wędkę. Ten osta- 
tni sport nie dawał mu tyle wzru- 

szeń, co pierwszy. 

fiuch w Towarzystwach. 
ZE STANISŁAWOWA. 

— Tow. św. Jana Nep. gr. 26 Sto- 

warzyszenia Pol. w A. będzie miało 

swoje regularne posiedzenie w pią- 

tek, dnia 2Igo listopada o godziaie 

7:30 wieczorem, w hali nr. 4. Każdy 

członek powinien być obecny. —Fr. ! 
Stanisławski, prez. ; Bron. Kitowski, 

sekr. prot., 14 44 Fleetwood ul. 

— Macierz Polska, Oddział 12ty 

ś"w. Kingi będzie mieć swe miesięcz- 

ne posiedzenie jutro wieczorem, o go- 

dzinie 8mej, w hali zwykłych posie- 

dzeń. — Elżbieta Rybcińska, prez.; 

Lucya.M. Mucha. sekr. prot. 

Z KANTOWA. 
— Macierz Polska Oddział św. Ce- 

cylii nr. 15ty będzie miał swoje po- 

siedzenie w piątek, dnia 21go listo- 

pada, o godzinie wpół do ósmej wie- 

czorem, w hali pod kościołem. — M. 

Korzeniewska, prez.; K. Wysocka, 

sekr. prot., 2636 Cornelia ul. 
— Tow. Brat. Pom. Młodz. św. Cze 

sława ma posiedzenie nadzwyczajne 

w piątek, dn. 21go b. m., o goJzinie 

7:30 wieczorem, w hali posiedzeń; 

Kto na tem posiedzeniu niesprzeda- 

nych tykietów na bal nie zwróci, to 

po balu musi za wszystkie zapłacić. 
— J. Smoczyński, prez.; S. Pitera, 

sekr. prot., 1117 Cornell ul. 

Z JA'^-VinoWA 
— Macierz Polska, oddział 58myi 

Błog. Jana z Dukli będzie miał swoje 

miesięczne posiedzenie dziś wieczo- 

rem, o godzinie 8mej, w sali posie- 
dzeń. Każdy powinien być obecny, — 

ważna sprawa do załatwienia. — Józ. 

A. Ziemba, prez.; Ant. Dembski, se- 

kretarz prot. 

HENRYK SIENKIEWICZ 
• I 

i Quo Vadis? 

m Jedna z najpikszych powieści tu. 
siego mistrza, Hwuryaa Sieukie- · 
wicra. — W mocnej, skórkowej 
opra.wie. — Cena 

$|,2Q 
(Pc:«tą #1.13) 

Do MLrda w Marz· 

: Dziennika Ciiicagosklego : 
1455-1457 W. Division uL, fi 

CHICAGO. ILLn 

f 
Wszystkim krewnym ł znajo- 

mym donosimy tę smutny wia- 

domość iż najukochańsza córka 
i siostra nasza 

Ś. P. 
Aniela Alf ort h 

po długiej i ciężkiej chorobie, 

pożegnała się z tym światem, o- 

patrzona św. Sakramentami, d. 

18go listopada. 1913 roku, o 

godzinie 7mej wieczorem, prze- 

żywszy lat 19, i 2 miesiące. 
Pogrzeb odbędzie się w pią- 

tek. dnia 21go listopada, o go- 
dzinie 9tej rano, z domu żało- 

by pnr. 1541 Dickson ul., do 

kościoła górnego św. Stanisła- 

wa K.. a stamtąd na cmentarz 
św. Wojciecha. 

N"a ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Jan i Joanna Alforth, rodzi- 

ce; Elżbieta Belińska, Maryan- 
na. Jan. Agnieszka, Bronisława, 
Klara. Helena, Aleksander, Ire- 

na i Florentyna, bracia i sio- 

stry; Adam Beliński, szwagier: 
wraz z całą rodziną. 20 

+ 
Wszystkim krewnym i znajo- 

mym donosimy tę smutną wia- 
domość iż najukochańszy m<jż 

mój i ojciec nasz 

Ś. P. 

Michał Hej/a 

po krótkiej 4 ciężkiej chorobie, 
poiegnał się z tym światem, o- 

patrzony św. Sakramentami, d. 

19 listopada. 1913 roku, o go- 
dzinie 1:30 w; nocy, w podesz- 
łym wieku. 

Pogrzeb odbędzie się w sobo- 

tę. daia 22go listopada, o godzi- 
nie 9tej rano, z domu żałoby, 
pnr. 1329 Chapin ul., do dol- 

nego kościoła św. Stanisława 

Kostki, a stamtąd na cmentarz 

św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Maryanna Hejza, żona: Igna- 

cy, Maksymilian, Marta i Ju- 

lianna, dzieci; Józef Pinderski 

i Jan Małecki, zięciowie; Bro- 

nisława i Agata, synowe; Michał 
Antkowiak i Szczepan Grucki, 

szwagrowie; Klara i Agnieszka, 
szwagierki: wnuki i wnuczki. 1 

Drobne ogłoszenia 

UCZ SIĘ BALWIERSTWA 
W kilka tygodniach; Jasna, czysta i hw 

twa praca; narzędzia dajemy; w« dnie ł 
wieczorne klasy: egzaminaeya ! wydaje. 
E»y dyplomy; mlojtce dla każdego m^i. 

ezyzol; można zarabiać pieniądz· pod. 
•tu mnki. 

I 

New Method Barber Scliool, 
$12 W. Madison ul., Chicago. 

MARES 
BALSAM 
NaKASZEL 
jest lekarstwem na kaszel do kopienia. Lecaj 

k*. 

azel 1 zaziębienie i to prędko. Kup w aptece dzL 
eluj. 2Jc. Odkładanie Jest niebezpieczne. 

Kaszelfe^ 
Drobne ogłoszenia 

** ,. 

Pięć pokojowe mieszkanie do wyna- 

jęcia tanio. Wiadomość 1118 Mil- 

waukee ave . 
20 

Organista 
Zdolny muzyk, śpiewak i dyrygient 
poszukuje posady. Adres:— Czesław 
Urbańczyk, 8717 Commercial ave. 

So. Chicago, 111. 22 

TRZY piętrowy murowany dom wy- 
mienię na farmę. Zgłosić na lsze pię- 
tro. 1845 Wilmot ave., przy Oakley 
i Milwaukee ave. 18-20-22 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1813 Haddon ave., 2gie piętro, 
tront, wejście ztyfu.· 

IX) wynajęcia frontowy sypialny po- 
kój z kąpielnią dla dwóch panów. — 

1341 . Ashland ave., lsze piętro, — 

front, blisko Milwaukee ave. 22 

POTRZEBA panów lub panien na 

mieszkanie z wiktem lub bez. 88 N. 

Marsh field ave., 2gie piętro, front. 

FRONTOWY pokój do wynajęcia dla 
dwóch dziewcząt. 1302 Milwaukee av 
blisko Paulina, front, 3cie piętro. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 733 Tempie ul., blisko Chicago 
ave.. 3cie piętro, 

OPERATOR obrazów ruchomych — 

kornocista, maszynista, poszukuje 
odpowiedniejj pracy. Chce zacząć od 

$1» tygodniowo. Może także umie- 
ścić kilka set dolarów w danem przed j 
siębiorstwie. Adres w adm. Dzienni- 

ka Chicagoskiego. 20-22 

BALWIERZ z kraju poszukuje sta- 

łej pracy. Czesław Chmielewski, — 

1371 Milwaukee ave. 20 

Poszukuję swych krewnych Józefa 1 

Stanisława Gatelis. Zgłosić się pnr. 

2335 S. Robey ul. Józef Zybał. 21 

POTRZEBA dwóch porządnych męż- 

czyzn na mieszkanie. 826 N. Ashland 

ave., wanna w domu. 20 

POTRZEBA porządnych mężczyzn 
na mieszkanie, pokoje widne, z osob- 
nem wejściem, para ogrzewane, e- 

lektryka, gaz 1 kipiel, z wiktem, lub 

bez jtan'.o. 745 Milwauke ave., róg 

Carpenter nad bankiem, 2gie piętro. 
20 

DUŻE frontowe pokoje do wynaję- 
cia z osobnem wejściem, parą ogrze- 
wane. 1182 Milwaukee ave. 20 

Poszukuję pracy gospodarskiej, al- 

bo fabrycznej, lub też wokoło domo- 

stwa; jestem także cieślą. Mówię po 
niemiecku i angielsku. Zgłosić się 
Michał Wodniak, Box 47, Argo, Ills. 

Albo zgłosić się do Michała Budnika. 

1364 Sloan uL 24 

Drobne ogłoszeni* 
2c ZA SŁOWO. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka 

nie. 1254 Comell ul. 2 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka 

nie. 1359 W. Chicago ave., 2gie pi< 
tro, w środku. 20-2 

BALBIERZ egzaminowany z 3 mit 

sięcznym kursem poszukuje pracj 

za znalem wynagrodzeniem. Zgłoszt 
nia listowne John Smith, 1648 \ 

18th pl., Chicago. 2 
,,,. ..« MiJM·———— IIII I J 

ZGUBIONO ksi^żeczk^ w której bj 

ły zapisane rachunki i ,,bill" Kotc 

wskiego. Znalazca otrzyma dobre w 

nagrodzenie. 819 Milwaukee ave. 

DO wynajęcia dwa mieszkania 6- 

pokojowe, tanio. Dobre na traktyei 

nię (boarding house). 431 N. Lir 

coin ul. 2 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie, w tyle, na dole. 1660 W. Divi- 

sion ul. ^ 

JAN Lewandowski ze wsi Wąsewa 

przybył z Pittsburga i poszukuje bra 

ta Józefa. Ktoby o nim miał wiadc 

mość,' lub on sam niech się zgłosi- 
1632 Mc Reynolds ul. 

POTRZEBA mężczyzn do nauki szy 

cia, kroju, prasowania na czysto. 
— 

1412 N. Ashland ave., blisko Black 

hawk ul. ^ 

PRACA. 
V. & ST.rWO 

POTRZEBA chłopaka do groserni, — 

musi mówić po polsku i angielsku. — 

Wm. Lebovitz, 2301 Grand ave. 2 

POTRZEBA dobrego balwierza, zara 

na stałe. 2222 W. 18th pl. 2< 

POTRZEBA dziewczyny do domowe 

roboty. 2854 N. Avers ave. 2 

POTRZEBA starszej niewiasty do pi 

mocy w domowej robocie. Damy v 

zamian dobry dom i wikt. 3752 Di 

versey ave., Avondale. 2< 

POTRZEBA chłopca do posyłek lui 

do nauki w fabryce cygar. 404i 

Newport ave., and 41st ave. 

POTRZEBA dobrg kasyerkę do re 

stauracyi około dwudziestoletniej 
musi mówić po angielsku. Pisać li 

stownie · do Dziennika Chicagoskie 
go pod literami K. R. 

* 

POTRZEBA świeżego chłopaka d< 

szapu stolarskiego $6 tygodniowo 

przybyć wieczorem. 1245 N. Ashlant 
ave., z tyłu, u góry. 

POTRZEBA doświadczonego krawci 

przy pełno frakowych surdutach 
— 

(fuli dress coats). Zgłosić się dt 

Alfred Decker and Cohn, 416 S 

Franklin ul., 12te piętro. 21 

POTRZEBA pod prasownika. Zgło 
si się zaraz. Stała praca. 1264 X 

Lincoln ul. ,t 

POTRZEB Arzeźnika który umie ró; 

ne wyroby. 1229 W. Huron ul. 2( 

POTRZEBA 141etniej dziewczyny dc 

lekkiej domowej roboty. Juro w, 
— 

1724 W. 12ta ul. 2( 

POTRZEBA bystrych i inteligentnyci 

dziewcaąt 15 do 17£o letnich. Stah 

miejsca. Świetna sposobność do a 

wansu. Zgłoście się 6te piętro. —- 

BOSTON STORE. 

POTRZEBA krawczki w składzi< 

damskich ubrań. DoDra piata. 

Milwaukee ave. 
· 2( 

POTR53EBA kilka doświadczonycl 

panien do sprzedawania damskich u 

brań. Dobra zaplata. 1041 Milw&u 

kee ave. 
2( 

POTRZEBA dobrego tynkarza (pla 
sterer) nieunijnego. 2151 Irving av 

21 

POTRZP]BA ściegarek kantów (edg· 

stitchers) przy surdutach. Ederhei 

mer, Stein and Co., 1521 Milwaukei 

ave. 2< 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra 

sowania. Po wyuczeniu dobry zaro 

bek. 926 Milwaukee ave. 21 

POTRZEBA zaraz dobrej prasowni 
czki koszul (shirt finisher). Exper 

Laundry, 926 Milwaukee ave. 2< 

POTRZEBA zara:-; dobrego balwierz! 

600 N. Ashland ave. 2< 

POTRZEBA starszej kobiety lub dzii 

wczyny do ogólnej domowej robo 

ty. 3217 N. Monticello ave., Avon 

dale. N. Bar. XX? 

POTRZEBA dziewcząt do rozmaite 

roboty. 1452 Milwaukee ave. 
?" 

POTRZEBA symsarek przy kostume 

skich spodniach. 1301 Larrabee ul. 

blok na północ od Division. 2( 

POTRZEBA dziewczyny lub kobiet: 

do lekkiej domowej roboty. 121< 

Laflin ul. 2.· 

POTRZEBA praczki. 17'55 Milwau 

kee ave. '» ' 

POTRZEBA dziewczyny lub kobiet} 

do domowej roboty. Nocować w do 

mu. 1755 Milwaukee ave. 

POTRZEBA kieszeniarzy lub klesze 

niarek, do robienia podszewki, pier 

wszych maszyniarzy, lub maszynia- 

rek, fastrygarek lub fastrygarzy kar 

tów (edge basters), pod praso wni- 

ków i prasowników na czysto, fastry- 
garek lub fastrygarzy płótna (can- 

vass basters), także dziewcząt do ma 

lej roboty. Pplinsky Bros., 1339 Mi 

waukee ave. 
· 21 

POTRZEBA sprzedawaczek do cukiei 
ków i groseryi. Muszą być doświad- 
czone. Stałe miejsca, dobra zapłata 
Wieboldts, Milwaukee av. i Paulina 

ul. 

POTRZEBA 75 robotników ze szufla- 

mi. 14 52 Milwaukee ave., A. Lasko. 
22 

POTRZEBA dziewcząt do domowej 

roboty. Dobra zapłata. 2049 W. Di- 

vision ul. 18-19-20-24-25 

PRACA 
le ZA Sl.OWO. 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- 
sowania. Po wyuczeniu dobry zaro- 
bek. 926 Milwaukee ave. 

17-18-19-20-22 

~ POTRZEBA dziewcząt do przebiera- 
" 

nia szmat i papieru. J. Carbone, — 

1116 W. \Tan Buren ul., w tyle. 30 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- 
sowania na czysto. Po nauce dobra 

1, robota. 1100 Robey ul. blisko Divi- 
" 

| Sion ul. 
' 

22 

~ 

j POTRZEBA dziewczyny do domo\vej 
y : roboty. 501 W. Superior ul., zapytać 

j się w salonie. 24 

M Dziewczęta ! Zaróbcie sobie we wol- 

j nym czasie od pracy waszej, zbiera- 
i jąc zamówienia na ,,Face and Hand 

l ; lotion". Przyszlijcie 10c za okaz — 

"i (sample). Family Remedies Co., 820 

Wrightwood ave. X 

POTRZEBA agentów, dobra i stała 

praca. Zgłosić się pod nr. 1530 Tell 

pl., Chicago, 111. 22 

POTRZISBA pierwszorzędnych Uathe 
hands). Pontelick Bros., 215 S. Lea- 

vitt ul. 22 

POTRZEBA dziewcząt do roboty w 

księgarni. 1153 Noble ul. 21 

doświadczonego praso- 

wnika przy sukniach i spódnicach. 
358 W. Madison ul. Pokój 621. 

POTRZEBA do ściegowania dziur o- 

koł ramion i kantów przy surdutach. 

1049 N. Ashland ave. 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- 
sowania na czysto. 14 64 Emma ul. 
— Olszewski. 

POTRZEBA starszej kobiety do do- 

mowej roboty. Lekka praca. 1508 

Tell pl., od tyłu, 2gie piętro. 

POTRZEBA 141etniej dziewczyny do 
lekkiej roboty. Drukarnia, 9'.'8 N. 

Ashland ave. 

POTRZEBA chłopca do ofisu. Musi 
mówić i czytać po angielsku. Walter 
Jasiecki and Co., 2342 N. Western 

ave. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. Zgłosić się 7064 Sheridan 

Road, Rogers Park. 21 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 94 4 Noble ul. 

POTRZE/BA balwierza na soboty i 

niedziele od południa. 2212 N. Lea- 
vitt ul. 

Kupno i Sprzedaż. 
2c ZA Sł-DWO. 

NA wymianę 80 akrowa farma, sad 
i las. Niema domów. Chcę wymienić 
na grosemię, dom lub inny interes. 

A. Mach, 2038 N. Robey ul. 

Jeżeli 
szukacie za propertami ua północno- 
zachodniej stronie to my mamy kil- 
ku dużych „bargains". Zgłoście 
do naszego ofisu. 

Frank fort ul. 1% piętrowy drewnia- 
ny dom, 3 pięć pokojowe flats — 

ITo $2600 
Xorth Maplewooo ave. 2 piętrowy 
drewniany dom, 2 sześć pokojowe 

flats, rentu $35 miesięcznie. — 
T^fn 9 7 V 1 1 li if· r\ 

Tylko .....". I UU 

Diversey ave. 2 piętrowy murowany 
dom, 2 cztery i 2 pięć pokojowe 
flats. Nowy budynek, $2000 go- 

tówki, reszta na spłatv, podług 

iXy>. s 10500 
Oakley ave.* 3 piętrowy murowany 

dom, 3 sześć pokojowe flats. — 

Wszystko nowoczesne, 6 stopowy 

c™'· $8200 
Opłaci się wam zgłosić do naszego 

o- 

fisu, jeżeli szukacie za propertami 
na północno-zachodniej stronie. Ot- 

warty wieczorami wtorek, czwartek 

i sobotę do 9tej wieczorem. Zamknię- 

te w niedzielę. Zapiszcie swoją ase- 

kuracyę od ognia u nas, my reprezen- 

tujemy najlepsze kompanie. 

KOLACfKiMUGLER 
i!2055 Milwaukee Ave-, 

Blisko Armitage Ave. 

NA SPRZEDAŻ grosernia w dobrem 

położeniu. 2157 N. Marshfield ave. 

NA SPRZEDAŻ garnitur parlorowy 

i dywan tanio. Wyjeżdżamy z mia- 

sta. 940 N. Fairfield ave. 

Sprzęty domowe na sprzedaż. 12 48 

Dickson ul., na dole., z frontu. 

SPRZEDAM grosernię tanio, koń i 

wóz. 1239 Huron ul. 26 

GROSERNIA na sprzedaż. Adres w 
' 

i adm. Dziennika Chicagoskiego. 

NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy dom mu- 

rowany, 2 domy na jednej locie. — 

1500 Cornell ul., róg llolt. 

SPRZEDALI małą. grosernię, skład 

cukierków. 1501 McHenry ul., róg 
Blanche. , 

21 

GROSERNIA na sprzedaż. 1231 W. 

Erie ul. 22 
j 

NADZWYCZAJ dobra sposobność dla 

polskiego rzeźnika, który może ku- 

pić wyborny skład rzeźniczy w pol- 

skiej okolicy, bardzo blisko kościoła. 

Muszę sprzedać, ponieważ otwieram 

inny interes. Po bliższe informacye 

zgłosić się do: Independent B-utchers 

Supply Co., 2857 Archer ave. 

NA SPRZEDAŻ tanio skład cukier- 

ków, tytoniu i przyborów szkolnych. 

2206 N. Leavitt ul. 21 

LOTA na sprzedaż tanio $250 go- 

tówki, reszta na wypłatę. 2954 Gre- 

sham ave. 21 

HIPOTECZNA sprzedaż, 10 rozwozo- 

wych koni $15 do $35. Piękna pod- 

wójna zaprzgi, 2300 mułów $135. 
— 

1638 Milwaukee ave. blisko Robey. 

WYBORNY NAROŻNIK na zachod- 

niej (west side) stronie miasta. — 

Dzierżawa na siedm lat, tanio. —; 

Zgłosić się do HOFMANN BROS., 

BREWIXG CO., 2606 W. Monroę ul. 

Zapytać się o pana Driecoll. 26 

Koń na sprzedaż, tanio. 1825 TI10- 

msa ul., róg Newton ul. 

NA SPRZEDAŻ grosernia, tanio. 

2021 Webster ave. 

Kupno i Sprzedał 
2o 7A Sf.OWO. 

Dobry Salon 
Jeden na czterech ro 

gach na Młodzianko 
wie. Tanio na sprze 
daż. Wiadomość 

1832 W, Division ul., 
Naprzeciwko Marshfield Ave., 

W ofisie. 

A SPRZEDAŻ albo wymian·; 
niniejszą własność (p*opertv) *v pol 
siciej okoiuy, mój nowy uowcczesn 
murowany „brick" ze składam don: 

blisko Humboldt Parki mieszcząc 
12 mieszkać, 3 składy (atoreiV — 
Kent $3700 roczni·». Płacowe o^rze 
wanie. Hipjteka około i 24 000. Con 
$37.000. OLSON ANI) JA UCHO H 
SKI, 105» . CALIFORNIA AVE.2 

BARDZO tanio narożnik w Irvini 
Parku , musi być sprzedany, 283 

N. Lawndale ave. blisko George — 

Avondale. 15-19-20-21-2 

NA SPRZEDAŻ duża nowa lodowni 

do mleczarni. 2130 N. Robey ul. 2 

Na sprzedaż salon z powodu ohorob; 

żony. Dzierżawa na 5 lat. Adres \ 

j 
adm. Dziennika Chićagoskiego. 2 

j«NA SPRZEDAŻ rogowa grosernia 
— 

! 6 pokojowe mieszkanie. Dobra pol- 

! ska okolica. 1732 Austin ave. 2 

SPRZEDAŻ dobra grosernia. — 

Adres w adm. Dziennika Chicagoski 
go. 2i 

SALON na sprzedaż, robiący dóbr; 
interes. 320 N. Clark ul. 2' 

SALON sprzedam. Zgłosić się zaraz 
12000 Prairie ave., róg 120tej ul. 

Kensington. 111., Józef Bednarczyk. 

W iel Isa(bargain) taniośt 
Przymusowa sprzedaż 

REFERENT SADOWY (Master ii 

Chancfiry) DENNIS W. SULLIVA? 

sprzeda drogą licytacyjną za najwyż 
szą ofertę w gotówce, stosownie di 

rozkazu sądowego, własność znajdu 

jącą się przy pólnocno-wschodnin 
narożniku 39tej ulicy i Sacramenti 

ave. Jest to '.30 stopowa, narożniko 
wa lota, blisko nowej CR A NE FA- 
BRYKI. Sprzedaż odbędzie się w so 

botę, dnia 22go listopada, b. r., o go 

dżinie 12tej w południe, w biurzi 

Chicago Real Estate, 25 North Dear 

born ul. 2g:e piętro. 14-18-2· 

Pieniądze 
wysyłam do starego kraju prędko i tanio: 
KOKON: DOLAKY: 

za 20 zapłacicie 4.2 

za 00 zapłacicie 10.2C 

za 100 zapłacicie 20.41 

Szyfkarty 
taniej ulż, Ji<l7.telu'dziej przez 

Hamburg, liremeii, Autvverpi 
Rotterdam. f- 

PEŁNOMOCNICTWA 1 staro 

kntjskie sprawy przez konsulaty 

O. JILOWSKI 
KOTARY PUBLIC 

W ul., blisko Ashland 
Od 9 rano do 9 wiec*. W niedzielą od 9 doi 

LEKKI koń tanio na sprzedaż. 1 ">4: 
r>> 

North ave. " 

BALWIERNIA do sprzedania z po 

w od u choroby. 1417 W. Chicag» 

ave. 
' 21 

Sprzęty domowe na sprzedaż z po 

wodu wyjazdu. Zapytać się w salo 
nie, 1209 W. Chicago ave. 2: 

Wóz ekspresowy na sprzedaż tanio 

21)24 N. Ridgeway ave. Zgórski. 2'. 

NA SPRZEDAŻ grosernia i buczer 
nia w dobrem położeniu, będzie sprzi 
dana niżej ceny wartości. Adres v 

Dzienniku Chicagoskim. 2< 

NA SPRZEDAŻ dwa konie i wóz. — 

824 N. May ul. 21 

NA SPRZEDAŻ tanio fbargain). — 

Właściciel opuszcza miasto Chicago 

Lota i tylny dom. 2416 Cortez ul. 

blisko Western ave. Tylko $1750. — 

Zapvtać Pregler, 2147 North ave. 
21 

NA SRPZEDAŹ pies „great dane" 

1380 Dean ul. 2( 
IM W i | -— 

Dom dwa piętrowy w Cragin 
musi być' sprzedany w tym tygrodntu. dlatetn 
Uto kupi znraz dostanie za pół darmo, «otówk 
$500 potrzeba. Zgłosić się do: 

F. J. Bogosh 
855 North Paulina Street 

Bardzo dobra sposobność dla takiego, któr.i 
pracuje w okolicy Crairin. 

NA SPRZEDAŻ S DOMY przy 38me; 

•ulicy, blisko Kedzie ave., na dwócl 

lotach. Rentuja $G»>0. Cena $4500. — 

Polska i litewska okolica. Brukowa 

na ulica. J. McDONNELL CO. 302 

CALIFOKNIA AVE. 24 

MLECZARNIA na sprzedaż. 1407 

Dickson ul. 20 

$150 GARNITUR parlorowy zupełnie 
nowy; prawdziwa skóra. Za $20. 
1727 W. Madison ul. 25 

NA SPRZEDAŻ elektryczny warsztat 

reperacyjny obuwia, istniejący 20 

lat. Niezgoda familijna. Polsko-nie-- 

miecka okolica. 2103 W. Chicago 

ave.,' blisko Hoyne. 21 

BALWIERNIA na sprzedaż, dobre 

miejsce dla Polaka, co rozumie po 

niemiecku. 8902 Normal ave. 20 

STATKI domowe na sprzedaż. 102 4 

Erie ul., 2gie piętro, tanio. 20 

Muszę sprzedać buczernię zaraz z po- 
wodu choroby; dziennie $100. Sprze- 
dam tanio, jeżeli zaraz. Lokacya Mil- 
waukee ave. po informacye telefono- 
wać Monroe 25G1. 24 

PIEKARiNIA na sprzedaż bardzo ta- 

nio. Zgłosić się w księgarni. 1311 W. 

Chicago ave. 22 
i | 

MEBLE na sprzedaż. 1635 North av. 
blisko Ashland, z frontu, na dole. 21 

MLECZARNIA na sprzedaż, sprzeda- 

je 6 kan dziennie. Adres w adm. 

Dziennika Chlcagoskiego. 22 

NOWE i nieco znoszone krawcowane 

ubrania i palta wartości $40 do $50 

i $60. Teraz tylko $5 i wyżej. — S. 

Gordon, 1415 S. Halsted ui. XXX 

Kupno i Sprzedaż 
Je ZA 8LOWO. 

Pieniądze, i 
Konto bankowe bez pieiif4ąy< 

MoieM otfiy* 
mad kredyt w 
BMzym b»ok« 
pod DAswą La, 
cal Lotto Oo. I 
otrzymad poty. 
czkę, kledykol· 
wiek pieniądza 
potrzeb u j e · ^ 
tak łatwo J«k 
ten, który ma 
pleni q d z· w 
banku. 

Pożyczki o. 

dzielamy w wy. 
r> kości od $10 

, ... 
do $200. W lui- 

clciele realności pożyczają od nai, poty. 
czarny także na meble, pianina, ploce, 
etatki domowe, police na życie, itp. Roz- 
mów się z naszvm menażerem w naazyn 
ofisie, odzieli cl on każdej rady w po* 
ufn? apoeób. Otwarte wtczwartek, i eobo- 
tq do 8mej wieczorem, w Inne doi do 

6teJ wieciorem. 

Looal Loan Co., i 

1225 No. Ashland Aj©· 
a roi Milwaukee ave., Home B*nk kodi 

pokój 213 — 2 piętro. 

Baczność 
Saloniarze 

Czy szukacie za dobrem! pro pertami 
ze salonem. Mani)- trzy properta ze 

salonami, lepszych nie znajdziecie w 
C-hicago. 
Na Division ul. salon, kręgielnia — 

(bowling alley) i sala do tańców, Je- 
den extra skład i 2 fiaty, murowany 
dom na dwóch lotach. Musi być sprze 

S naty.chmias'... $ 13000 
Na North ave., 1 California ave. — 

Bardzo ładne urządzenie (fixtures), 
duża hala na posiedzenia 

' 

(lodge 

hall), własny „license", dom i lnte- 

r. wazys:v° $12000 
Na Robey ul., blisko Armitage ave. 

piękny murowany budynek, salon 1 

12 mieszkań, z próżną lotą lub bez 

loty, stare wyrobione miejsce ze sa- 

lonem, lub bez. Cena za wszystko 

Xm. $18500 
Nie znajdziecie nic lepszego na pół· 
nocno-zachodniej stronie miasta.. 

— 

Zobaczcie. 

Józefa Husak 
North Western Trust & Savings Bank 

Bank Polski Biały narożnik, 
1201 Milwaukee Av. 

| 15-18-20 

NA SPRZEDA* MUROWANY dom 1 

j lota. Przynosi $16 miesięcznie. Cena 
' 

$3400. 4709 S Western ave. 1 Bou- 

i levard. James Klaub. 
20 

' 

: $65, beztrąbkowa gadająca maszyna 

(hornlęss) i szafka z rekordami $20. 

'złożona w magazynie (in storageł 
1 ! 3056 Madison ul. *2 

ma cppjpnii mnrowanv domek 

11 fbrick cottage). Duży strych, duży 

j bezment; drewniany domek (frame 

j cottage » z bezmentem, w tyle. Zapy- 

"jtać 14*36 N. Ashland ave. 22 
) I .—. 

1 j Bf'CZERNIA musi być sDrzedana 
— 

bardzo tanio, z powodu Innego inte- 
resu. Dobre miejsce Cash kostume- 

riy. 648 Milwaukee ave. 20 

STATKI domowe muszą być sprzeda- 
ne za bezcen, zaraz. 1015 3. Ashland 

ave., na dole, z frontu. 22 

NA SPRZEDAŻ grosernia. Dobra lo- 
kacya dla Polaka lub Litwina. Zgło- 
sić się od 7niej do 9tej wieczorem. 

4511 Wood ul. 18-20-22 

PIECE kuchenny i ogrzewacze mało 

używane, muszą być sprzedane w 

tych dniach. 1141 X. Ashland ave„ 

przy Division. 22 

955^2 . Western Av., 
Blisko Augusta ulicy. 
Telefon Humboldt 408. 

WACŁAWOWIE. 
Hnrgain: Rogowa lota 49X125, na- 

przeciw kościoła, wielka przyszłość 
na byznes. Podajcie ofertę. 22 

STATKI domowe muszą być sprzeda- 
ne za bezcen, zaraz. 1544 Tell pl., 2gi 
dom od Ashland. 22 

SPRZEDAM 3 piętrowy dom i lot© 
duży skład. Dobry na jakikolwiek 
interes. Anna Klika, 2241 W. 19ta 

str. 28 

431 parowców 1,806,819 To· 

Hamburg-American Line 
Kajwięk. Kompania Okrętowa w świeci· 

"t. 

Regularna, prosta paaaieraka ekspreto· 
wa 1 pocztowa ueług* między 
New York i Hamburg 
Boston i Hamburg 

Philadolphia i Hamburg 
Baltimore i Hamburg 

przez największy okręt w świeci· 
„IMPERATOR" 

910 etóp długi, 50,000 ton 
1 wielkie i popularne parowce Kalserin 
Aug. Victoria, Amerika, Prési- 
dent Lincoln, Président Grant» 
Clevolund, Cincinnati, Patricia, 
Pretoria, Pennsylvania, Graf Wal· 
dersee, Prinz Adalbert/ rinz Os- 
kar, Bośnia, Salamanca, Arcadia 
i Barcelona. 
Doikonała neługa w iniędijpokłtdzle 1 w ScieJ 
kajucie — Mekie ceny — Uprzejmi* uełuf* dla 
weayekich pasażerów. Po etezugMy eo do ceny4 
dat odjazdu igtoelć elq do 

Hamburg - American Linę 
41 Broadway — New York Citfj 

lab do agentów we wtaaoem T tlilt j 


