
Kronika Miejscowa. 
(Dokończenie ze str. lej). 

czorem o godz. 6-tej. Guzrk elek- 

tryczny, który połączy prąd elek- 

tryczny naciśnie burmistrz Har- 

risem. Uroczystość rozpocznie 

przemową profesor Henderson, 

prezes komitetu urządzającego. 
W* programie wystąpi kapela 

chicagoska, śpiewacy z wielkiej 

opery, jakoteż i chór z tejże ope- 
ry, która obecnie występuje w 

Auditorium. Sławny chór XX. 

Paulistów odśpiewa „Xazaret" 

Gounoda. Wystąpi także chór 

szwedzki. Program istotnie boga- 
ty pod względem artystycznym. 

Poczta pakunkowa w całym 
kraju była przeładowana ogrom- 
ną ilością pakunków gwiazdko- 
wych. Oczywiście, jak zwykle, 

Chicago przoduje tak pod wzglę- 
dem ilości pakunków, jak i dkute- 

czmości służby. 
Burmistrz Harrison wczoraj o- 

głosił proklamacyę, zapraszającą 
całe miasto do obchodzenia wigi- 
lii pnzy choince w parku Granta. 

Szef policyi Gleason rozesłał 

życzenia świąteczne do wszyst- 

kich polieyantów. Pierwszy to 

raz szef policyi uczynił w histo- 

ryi miasta Chrcago. 

Jest nadzieja, że pogoda dopi- 
sze uroczystości dzisiejszej, cho- 
ciaż prorok pogody zapowiada 
zmianę na jutro. 
Różne organizacye dobroczyn- 

ne urządzają ,.gwiad»zkę" dla 

biednych. 
TESTAMENT W ARDA. 

Wczoraj do wiadomości publi- 

cznej podano treść testamentu 

Montgomery Warda, założyciela 
i właściciela olbnzymiego intere- 

su zleceń pocztowych, który zys- 
kał sobie rozgłos jako „pies, strze 

gący wybrzeża nad jeziorem." 
Przydomek ten zyskał w ten spo- 
sób, że za życia nie szczędził tru- 
du i kosztów, aby tnie dopuścić 
do budowy żadnych «budowli po 

wschodniej stronie bulwaru Mi- 

:higan, gdzie obecnie leży park 
Granta. 

Testament ten odzmacza się tem 

iż Ward nic nie ofiarowaJ na cele 

dobroczynne. Za życia dość sziczo 

drze dawał na te cele. Nie wyz- 

naczył też mic na dalsz$ obronę 

,4ake frontu" przed najazdem bu- 

downiczych. 
Majątek obliczony jest na 5,- 

000.000. który otrzymają krewni. 

Najwięcej otrzyma wdowa, Elż- 
bieta J. Ward, i córka 'Marjorie. 
Obie otrzymają 2Ą majątku. Re- 

s*zta rozdzielona jest na licznych 

krewnych. Jeżeli córka nie pozo- 
stawi testamentu lub potomstwa, 

jej udział ma być przeznaczony 
na budowę domu dla biednych 

nracujących dziewcząt. 
STRZELANINA. 

— Rabuś, Robert Coifey, został 

cztery razy fatalnie postrzelony 

przez Judsona Williamsa, które- 

go usiłował obrabować dziś po 

północy, o godzinie 2giej na rogu 
liroveland ave. i East 3iszej ul. 

Coffev znajduje się w szpitalu 
„Michael Reese", gdzie prawdo- 
podobnie nie wyzdrowieje. Wil- 

liams był postrzelony w prawą 

rękę.- 
— Tomasz Mnskar został po- 

strzelony wczoraj wieczorem na 

posiedzeniu unii zakładaczy rur 

do ogrzewania, które odbywało 

się pnr. 365 West .Madison ul. Za- 

wieziono go do szpitala „Iroqoois 
Memoriał" z wyszynku J. E. Fitz 

patricka. pnr. 363 W. Madison 

ul., dokąd się zawlókł po postrze- 
leniu. Nie chce wyjawić nazwis- 
ka napastnika. 
— Jerry Deneen, 21 letni klerk 

w biurach rady szkolnej publicz- 

nej, zam. pnr. 2435 West Adams 

ul., został wczoraj wieczorem po- 

strzelony w sali bilardowej pnr. 

1032 W. Harrison ul. Polic) a o- 

trzymała trzy zawiadomienia o 

strzelaninie blisko Harrison i A- 

berdeen ul., lecz za każdym ra- 

zem nic nie znalazła. Wreszcie 

dr. H. A. Haynes, 1013 W. Harri- 
son ul., telefonuje, iż ma ranne- 

go człowieka u siebie i prosi o 

ambulans. Policya przybyła i 

znalazła w sali bilardowej pnr. 

1032 W. Harrison ul. wzburzony 
tłum. Napastnik Deneen'a miał 

uciec, leoz później jeden z detek- 

tywów znalazł w kieszeni Józefa 
O'Connell'a, zam. pnr. 420 South 

Morgan ul., rewolwer z próżny- 

j 
mi nabojami i aresztował go. De- 

netn twierdzi, że O'Connell strze- 
lił do niego za to. iż Deneen, czę- 
stując innych gumą do żucia, 

pominął O'Connell'a, jako niezna- 

jomego. 
KOLEKTOR SKRADŁ $2,000. 
Oscar F. Mayer, właściciel rze- 

izalni i osobisty przypaciel burm. 
Harrisona, doniósł wczoraj poli- 
cyi. że okradziono go na $2,000. ! 

Pieniądze skradł jeden z jego ko- I 

lektorów. T. J. Keenan. 21 lat li-; 

czący, zam. pnr. 703 South Her- i 

mitage ave. Kradzież była wyko- ! 

nana w jego biurze, pnr. 1241 ! 

S ed g wiek ul. Podczas gdy ka-1 

syer sprawdzał obrachunki, Kee- J 
nan, który czekał, aby wręczyć i 

swą książkę, zauważył blaszaną j 

skrzynkę 7t pieniędmi, którą 

sprzątnął prawie z pod nosa ka- 

svera. Gdy ten zauważył, co się 
święci, już złodziej znikł we 

drzwiaich „packingroom'u". Ka-- 

sver zaalarmował całą służbę, 
lecz ślad wszelki po -złodzieju, z 

wyjątkiem skrzynki, którą znale- 
ziono próżną. 

Wczoraj popołudniu o godz. 5 
zakończyły się argumentacye ad- 
wokatów w procesie Harolda 

Schneidera, oskarżonego o za- 

mordowanie ju/bilera J. X. Lo- 

gu'a w jego sklepie w gmachu 
McVickers, dnia 20 grudnia 1912 
r. Sędziowie przysięgli rozj>o— 

ozęli naradę wkrótce potem, lecz 
o północy jeszcze na wyrok się 
nie zgodzili. 
SPRAWA KOMISYI URZĄ- 
DZEŃ PUBLICZNYCH. 

Gub. Dunne nie zamierza zwo- 

łać legislatury stanowej na sesyę 

-specyalną, aby -zatwierdziła nową 

komisyę stanową urządzeń publi- 
cznych. Twierdzi, że jego zamia- 
nowanie wystarczy, ażeby komi- 

syi dać prawną egzvstencye i o- 

piera się na opinii prokuratora 
generalnego. 

Komitet sądowniczy z łona ra- 

dy miejskiej wczoraj uchwalił 

przedłożyć radzie miejskiej wnio- 
sek, aby upoważniono rzecznika 

korporacyjnego do wdrożenia 

kroków w celu jak najwcześniej- 
szego sprawdzenia w sądach le- 

garłności nowej komisyi, iakoteż 

legalności stanowiska członków 

(·····* 

tejże, których gub. Dumie ma 

zamianować. 

Ruch w Towarzystwach. 
ZE STANISŁAWOWA. 

— Członkowie Klubu Obywatel- 

skiego Tadeusza Kościuszki którzy Je- 

szcze nie maja biletów na noworoczny 

bankiet, nieih się zgłoszą do sekreta- 

rza W. Barwiga do ofisu ławek. Zaś 

bilety nie sprzedane musza być od- 

dane najpóźniej do piątku dnia 26go 

b. m. Bilety trzymane po tym czasie 

będg liczone Jako sprzedane. — Wła- 

dysław Barwig, 1538 Dickson uł. 
Z JADWIGOWA. 

— Druhowie Tow. Sokół Polski 

Zgcda gn. 192 maja przybyć do bali 

druha T. Tomasika, róg Webster i Ro- 

bey ul. dziś. tj. w środę dnia 24go 
grudnia, o godzinie 1 Otej w nocy w 

mundurach, i z karabinami, skąd się 
udamy na Pasterkę do kościoła św. 

Jadwigi. — Czołem! .Tan "Kuźniar, — 

naczelnik. 

Drobne ogłoszenia 

MÓW PC ANGIELSKU 
i nie badż niemowa i bezradnym. — 

Tylko u nas każdy choćby najmnie, 
wykształcony, wyuczy się angielskie 
go w najkrótszym czasie, pod gwa- 
rancja. A.by się każdy o naszej nie 
zrównanej, prawnie zastrzeżonej 
kilkakrotnie nagradzanej specyalne 
metodzie dla imigrantów przekonał, 
udzielamy cały miesiąc nauki ZU- 
PKŁNIK DARMO. 
Osobom pozamiejseowym udziela- 

my nanki listownie. 
Nie daj się pozorom zwieść, lecz 

szukaj okrągłego szyldu z wielkira 

złotym napisem: 

Narodowa Szkoła 
1152 MILWAUKEE AVE., róg Mon Ave, 
Otwarta we dnie i wieczorami. W niedzielę i 

śwfęta od 10-cj do 12 ej przed południem. 

UCZ SiĘ BALWiEBSTWA 

j W kilku tygodniach; Jasna, czysta 1 ła- 

twa praca; narzędzia dajemy; we dnie I 

wieczorne klasy: egzaminaeya 1 wydaje*. 
! oy dyplomy; miejsce dla każdego m<jż. 

czyzni; można tarablad pieniądze pod· 
02.au nauki. 

New Mełtiod Sarijsr Sctiool, 
612 W. Madison ul., Chicago. 

MARES 
BALSAM 
NaKASZEL 

* Ject lekarstwem na kaszel do kupienia. 
Leezr k· 

ezel i zaziębienie to prądko. Kup w aptece dzl 

| aluj. »Sc. Odkładanie jest niebezpieczne. 

Kaszel 
cm* 

1 Ooéwladcsona Akuacr.rki 

Marya Statkiewicz, 
1137 No. Hoyne Ave. 
Tctoten HmnboltJr 22& 

Drobne ogłoszenia 
i:c- 

INTELIGENTNY mężzyzija z wyksz 
tałceniem krajowem, włada polskim 
rosyjskim, litewskim, niemiekim i an 

gielskim językiem poszukuje zajęcia 
A. Stankus, G'.35 Milwaukee ave. 

POTRZEBA nężczyzn na mieszka- 
nie z wiktem. Osobne pokoje, tanio 
1735 W. Division ul., 2a:ie piętro. — 

front, blisko górnej kolei. 14 st 

ROBOTY które robiłem także będ< 
i nadal prowadzone, proszę Szanow 

nyeh Panów majstrów piekarskich c 

poparcie. Z szacunkiem .T. Babecki 

Telefon 5283 Haymarket. 21 

PIEKARZ przybyły z Europy poszu 
kuje pracy. Jan Miecz, 1005 Dodgt 
ave. Evanston, 111. 2( 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra 
sowania na czysto, po nauce dobra rc 

bota. 1100 Robey ul., blisko Divisior 
ul. 2 

ZAWIADOMIENIE wszystkim zatru 

dnionym, którzy ponieśli uszkodze- 

nia cielesne na twarzy albo rękac: 
w czasie pomiędzy lszym dniem ma 

ja 1912 a lszym lipca 1913 i zgodzi 
li się isettled) pracować za połowy 
płacy. Wszyscy ci niech skomuniku 

ja się ze mna, bo mam dobra propo 
zycyę dla nich. Porada darmo. Podpi 
sanie (release) ugody nie stanów 

żadnej różnicy. Adresować Biurc 

Dziennika Chicagoskiego. Kopertj 

oznaczyć słowom „Lawyer". 3( 

Jedyna Polska Amerykańska 

Szkoła Tańców 
Inkor. w Chicago, 111. 

Lekcye Tańców odbywają się stale * 
Niedziele, Poniedziałki i Czwartki i\ 

LI BERTY HALI — 1511 EMMA Ul 

Zapisywać się można od"ej wieczoren 

Prof. W ład. Malinowski 

I Poszukuję pracy w szpitalu jak< 
I „nurse", lub uktórego z Szanownycl 
p. T. lekarzy jako masażysta. Posia 

dam kilkoletnię. praktykę w szpita 
lach austryacklch, w Wiedniu, Lieszy 
nie i Krakowie. Władam językien 
polskim i niemieckim. Łaskawe zgło 

! szenla proszę nadsyłać. Michał Prus 

1041 Newton ul., Chicago, 111. 2( 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie, ogrzewane par? z wiktem tanl< 

i wygodnie. 1118 Ashland ave. 

Wytnijcie to ogłoszenie. Każdy w!a 
ściciel domu, gdy wytnie to ogłoszę 
nie i przyniesie je do pana Józeft 

Husaka, który ma ofis w Banku Pol 

skim, otrzyma książkę kosztów dli 

renciarzy. Otrzymać ja możecie dar 

mo, gdy wytniecie to ogłoszenie 

przyniesiecie takowe do mego ofisu 
Józef Husak — Ofis w Banku Pol- 

skim Biały Narożnik, North-Wes! 

Trust and Savings Bank, 1201 >111 

waukee ave., róg Division. Dept. H. 
21 

M LAIKU 
Kucharz Europejski 

Przyjmuje wszelkie zamówienia 
w zakres kucbarstwa wchodzące 
I wy ko u uje fe ze starannością. 

CENY NADER UMIARKOWANE. 

152· T«fl PUce, Ckkag·, 

\T KUCHARKA 
^ 

Polska i Amerykańska 
MWlerająca kilka *ei przepisów 
kucharskich dla młody cii icqfcatek, 
kockarek i gospodyń oa tanie 1 

aouoaa· przyrządzenie potraw, a 

acaagóinie: z«p, aoaów, jarzyn, 

potra» mijanych, poatnvcb z u- 

wsfltdoieulem potraw polskich, « 
•isnowlcis: bsnzcsu, bigosu, era. 

xéw, flaków i plecarwH aoieryfc*ń 
•ktsgo jako to: cakes, biscuits, 

aufftof, pies I t. d. 

Cena 80c 

BZIEHMIK CMU60SKI 

, |«7W. KUN* Ctidup, II. 

V 

t 
Ś. P. 

STEFAN 

ukochany synek nasz przeniósł 
się do krainy niebieskiej i po- 

większył grono aniołków, po dłu- 
giej lecz ciężkiej chorobie, dnia 
23gogrudnia, 1913, o godzinie 4 
rano, przeżywszy 8 miesięcy. 

Pogrzeb odbędzie się w piątek 
dnia 26go grudnia, o godzinie 
8:30 rano. zdomu żałoby pnr. 
1417 W. Division ul., do kościo- 
ła górnego św. Stanisława K., 
a stamtąd na cmentarz św. Woj- 
ciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Andrzej i Anastazy a Kierna, 

rodzice, wraz z całą familią. 

t 
Wszystkim krewnym i znajo- 

mym donosimy tę smutną wiado- 
mość iż najukochańsza matka 

nasza 

Ś. P. 
Julia Gajkowska 

po długiej i ciężkiej chorobie, 

pożegnała się z tym światem, o- 
patrzona św. Sakramentami, dn. 
23go grudnia. 1913 roku. o go- 
dzinie 10:30 wieczorem, w pode- 
szłym wieku. y 

Pogrzeb odbędzie się w piątek 
dnia 26go grudnia, o godzinie 
9:30 rano, z domu żałoby pnr. 

2237 W. Chicago ave., do koś- 
cioła Św. Trójcy, a stamtąd na 
cmentarz św. Wojciecha. 

Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Klementyna Żebrowska, Apo- 

lonia Spoczyńska, Stanisław Gaj· 
kowski. dzieci; Ludwik Spoczyń 
sJU, zięć; Jadwiga Gajkowska, 
.rynowa. wnuki i prawnuki. 

Drobne ogłoszenia 
3c A 8LOWO. 

DO wynajęcia duży para ogrzewany, 
| umeblowany pokój. 1719 Kobey ul., 
blisko Milwaukee ave. 24-27 

POTRZEBA 2 panien lub panów na 
mieszkanie. 1408 W. Erie ul., lsze 

j piętro .front. 27 

i Po&zukiipaństwa A. Kopanowskich, 
'którzy przed 5 laty przebywali w\Tohn 
1 

stown, Ktoby o nich wiedział, albo 

j oni sami. niecb się zgłoszą do W. S. 
Guzik. 421 Broad st. Johnstown, Pa. 

26 

POTRZABA inteligentnej panny na 
pomieszkanie. 900 N. Paulina ul. 24 

OSOBNY pokój do wynajęcia. 1136 
Milwaukee ave., -Vie piętro. 
DO wynajęcia 6 pokojowe mieszkanie 
930 X. Lincoln ul. 26 

PRACA 
lc ZA OWO 

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

22-23-24-27 

POTRZEBUJEMY" DZIEWCZĄT 
DO ZESZYWAXIA TYŁÓAV. DO POD 
SZEW KI ROBIENIA, DO RYGLI I 
MASZYXIAREK DO RÓŻNEJ ROBO- 
TY W NASZYCH PRACOWNIACH 
KAMIZELEK. HART, SC H A FEN ER 
AND MARX, 101 (i N. ROBEY UL., 
ItÓG WOOD I BLCOHER I 1827 

MILWAUKEE AYE. 24 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1024 Milwaukee ave., 3cie pię- 
tro. 24 

DZIEWCZYNA poszukuje pracy do- 

mowej u polskiej familii. 1534 Em- 
ma ul. 26 

POTRZEBA dwóch mężczyzn na stan 

cyę. 1213 Fry ul., lsze piętro, tyl. 
24 

POTRZEBA mężczyzn do nauki kroju 
szycia, prasowania na czysto, nauka 

gwarantowana. 1412 X. Ashland ave. 
blisko Blackhawk ul. 24 

POTRZEBA zaraz dziewczyny do gro 
serni. 453 W. Chicago ave. 24 

POTRZEBA doświadczonego męż- 
czyzny do szycia tasiemki, także ma- 

szyniarza do różnej roboty w pracow- 
ni specvalnych ubrań» Stała praca, 

dobra zapłata dla odpowiednich. — 

Conrad B. Shane and Co., 501 S. Jef- 

ferson ul. 27 

POTRZEBA dziewcząt do zeszywa-- 

nia tyłów, „backers" i do ściegowa- 
nia istitch) kieszeni przy kamizel- 

kach. 1656 N. Campbell ave., róg Wa- 

bansia. 24 

POTRZEBA DZIEWCZĄT DO PRZY- 
SZYWA XIA GCZIKÓW, HACZY- 

KÓW i HAFTEK. TAKŻE KIKSZK- 

M\!IKK PRZY nURRYCH SPOD- 

KIACH. DOBRA ZAPŁATA, STAŁA 
PRACA. R. KCPPtiftHEIMER AND 
CO., RLOOMIXODALE ROAD I 

LIXCOLX ULICA. 20 

POTRZEBA służącej. Siała praca. — 

$5. 2013 W. 23rd str. 26 

BALWIERZA pptrzeba pierwszorzęd- 
nego, zaraz. 1351 W. Erie ul. 2-1 

POTRZEBA dziewczynki około 14to 

letniej jako towarzyszki dla drugiej 

dziewczynki i pomocy w lekkiej do- 

mowej robocie. Airs. Dlavik, 2546 

Kenmore are. 26 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty. 2056 X. Leavitt ul., 2gie pię- 

tro. 

POTRZEBA doświadczonych wy koń-- 

czarek i egzaminatorek przy spod- 
niach. Latin, 2037 Wabansia ave. 27 

POTRZEBA niewiasty w średnim wie 

ku do domowej roboty. Musi mówić 

cokolwiek po angielsku. Zgłosić się 
w groserni. 8 40 N. Robev ul. 
« —etirjw ·· nu— ii r · imw i i- — w — 

POTRZEBA prasownika przy dam- 

skich płaszczach i ubraniach. F. H. 

Philips, 1251 Milwaukee ave. 26 

POTRZEBA balwierza, który jest 

Polakiem i dobrym katolikiem. Doś- 

wiadczony ma pierwszeństwo. Dobra 

i płaca zapewniona. Zgłosić się osobi- 

ście lub listownie pod adres W. W. 

H. 423 Broad st. Johnstown, Cambria 
O 

Co. Pa. 
26 

I «A PRACY. I 
Największe I Najstarsze Biuro Pracy g?tr& 
dziewcząt do mvci» statuów restauracyi. krd- 

I iltie ifodziny, niedziele wolne. 6fX» dziewcząt do 
1 doraowfcj roboty i do hoteli. Ta .że kobiet do 

s/.urowania otisOw wieoorarol. !/H)daie\vezęt do 
. szepów 1 fabryk. Nowoprzybyłe dziewczęta 
otrzymają dobr<> i sta>'4 rac;. Nio potrzebujecie 

1 ezoKać. mo/ccia iśó ykcu do' roboty. Jesteśmy 
> w tvtn icierese przcs ło !-'5m i najemy onile· 

pszn pracę. 
— PA J SCHMIDT. 615 Mil- 

waukee Hve., blisko Augusta ul Nad npce.ti^, 

; Kupno i Sprzedaż. 
?c ZA S» OWO 

, 
SPRZEDAM farmę za połowę warto- 

t ści, z powodu starości, 20 sztuk by- 
- dła, · konie, wszystkie maszyny, do- 
' bra rola. duże budynki. Gotówki 
' $2500. 1942 N. Leavitt ul., Szulc. 

SPRZEDAŻ mleczarnia i skład 

cukierków z powodu otrzymania 

miejskiej roboty. 725 Ayers ct. 
I 

l ! FORTEPIAN' na sprzedaż bardzo ta· 

. ; nio z powodu wyjazdu. Zgłoszenia. J 
! Rogowski. 2047 W. 17ta ul. 

; 
— — 

' 

! NA SPRZEDAz tanio property, 6 

.Irentów, donoszą $48 miesięcznie. — 
, j szeroka lota. widne mieszkania. Zgło I sić się do właściciela, 1712 Brgham 
•i ul., blisko Paulina. 

• INA SPRZEDAŻ 2 kantory, 3 półki, 

t 4 lady wystawione )show coses) lodo 

. 
' wna (ice box) $15. 2629 W. 17ta ul. 

, 

' S. Gassapliy. 

MEBLE na sprzedaż tanio razem z 

1 wszystkimi sprzętami, z powodu wy- 

jazdu. 1939 Evergreen ave., blisko 
' 

Robey ul., tylny budynek. 

. NA SPRZEDAŻ szewski warsztat; in- 

teres przeszło 20 lat ;dobre wyrobio- 
ne miejsce. 1510 Cornell ul. 

Kupno i Sprzedaż, 

UŻYWANE piece kuchenne 1 poko- 
jowe maszyny, dywany, meble sprze- 

daję tanio. 1012 N. Ashland ave., 
— 

blisko Augusta. 27 

Muszę sprzedać $400 Upright forte- 

pian, używany 2 miesiące za $110. 
— 

Square fortepian za $15. 1544 Mil- 

waukee ave., blisko Robey. 24 

MEBLE sprzedam tanio. 1643 N. 

Ashland ave., w tyle. u góry. 24 

NA SPRZEDAŻ grosernia i skład de- 

likatesów, kupiec musi mówić po pol- 
sku. 1446 W. Chicago ave. 29 

GROSERNIA na sprzedaż. Cena 

$290. 1205 Ohio ul. 24 

XA SPRZEDAŻ grosernia. 1609 N. 

Ashland ave. 27 

NA SPRZEDAŻ meble domowe. 1633 

Girard ul. 24 

PIECE, ogrzewacze, meble łóżka, ma- 
terace nowe i używane, sprzedam ta- 

nio. 1141 N. Ashland ave. 24 

DOBRY SALON na sprzedaż bardzo 

tanio zpowodu że byznesu tego nie ro 
zumiem. Zgłosi się do salonu 1901 

W. Ohio ul., róg N. Lincoln ul każde- 

go dnia popołudniu. XXX 

NA SPRZEDAŻ dobrze opłacający 

się skład kawy i herbaty. Duży za- 

pas, dobry interes. Najlepszy powód 
do sprzedaży. Zrobimy rachunek. — 

RÓK ITovne ave. i 22ga ul. 26 

OFIARNIE tanio $400 fortepian, u- 

żywany 3 miesiące za $125. — 1214 
N. Robey ul., blisko Division. 24 

PROPERTA na sprzedaż» 1716 Mc 

Reynolds ul., blisko Wood. 24 

WIELKI ogrzewacz sprzedam tanio. 

1442 N. Paulina ul. 24 

Nowa Katolicka Kolonia na 

..Istopoga Stepach4' w„Citrus' 

okolicy w południowej części 
stanu Florida. 

Potwierdzona przez Katolickie Stowarzysze- 

nie KoloniIneyjne S. Z. w A. 
— Pod kierownic- 

lwem Je?n i; s Arcybiskupa ,T. j. Glennon. z 

•t Louis i .1·"·· is. Arcybiskupa S. Messmer. 

/. Milwaukee. 

Nigdzie nion:a takiej ziemi. 
Klimat absolutnie najzdrowszy 

Ks. J.D Lc. planie, C. S. V., ekspert grunto- 

wy dla Katolickiego Stowarłysienia Kclonizu- 

cyjnego, i Proboszcz parafii »:w. Monilń, Pa- 

utka, Florida, pisze co następuje o „Istopogo 

Slcpjch": 
„O gruncie znnn tn jako ..Istopogi Stepach ", 

mogę osobiście potwierdzić z własnego doku 

nemnego obejrzenia i egzamtnacyl gruntownej· 
że Nuticnal Land Co. sprzedaje jedną a najle·' 
szych parceli gruntowych w całym sranie Flo 

rida. Więc mogę i bez wahania rekomendować 

lę ziemię wszystkim chcącym kupować proper- 

ty wc Ploridzic. i mogę zapewnić każu-go, że 

otrzyma wartość jego pieniędzy", 

Pisicie po piękną książeczką z obraz'.,-ami. 

NATIONAL LAND CO. 
Pokój 420 Old Colony Building. Chicago. Iii 

A!bo do Agencyi 

Czajor i Klarkorrska 

1320 Augusta ul., CHICAGO, ILL. 

NA SPRZEDAŻ rzeczy domowe, wszy 
stkie razem, 'albo pojedynczo. 163."> 
North ave., blisko Ashland ave., z 

frontu, na dole. 

NA SPRZEDAŻ domek (cottage) — 

skład na froncie, naprezciwko szko- 

ły. 2212 Lubeck ul. 
' 

Kupno i Sprzedaż. 
Xc ZA Sł,owo. 

NA SPRZEDAŻ skład damskich u- 

brań, pracownia w tyle. 528 W. Di- 

vision ul. 16-17-20-22-23-24 

NA SPRZEDAŻ 
Lota i dom, brick na 4 renta na Sta- 
nisławowie. /f» A 

Cena 3>4l)UU 
Lotu i dom, 2 renta przy Division 

ul. Potrzeba wpłaty (1*^ "2 
$300. Cena . 

Fanna na sprzedaż, albo wymianę 
na properta, 120 akrów z budynka- 
mi, 75 akrów pod pługiem — 20 a- 

krów żyta, zasiane, 2 konie, krowy, 
kury świnie, kartofe korna siano — 

wszelkie maszyny rolnicze, 4 mile od 
kościoła polskiego — Wlsconsin. 
Farma 40 akrów z budypkami, za 

$700. Farma 120 akrów z budyn- 
kami za $1400. — Karty okrętowe 

sprzedaję do i z Europy. Zabezpiecze 
nie o<l opnia na wszystkie kompanie. 
Pieniądze wypożyczam na properta. 
życzenia Wesołych Świat zasyłają 

Adam Majewski i Jan Glaza, 
1156 Noble ul. . · «· < 

Kupno i Sprzedaż! 
?c ZA SŁOWO. 

Ważne zawiadomienie} 
Z powodu, że rzad amerykań4 

,1 
Z powodu, że rząd amcrykańi 

ski sprzedaje ziemię Indyan, 
Stanie Ok'ahoma i zarazem w Si 

nie Arkansas, ziemie są ofiarować 
ne na sprzedaż po cenach $5.(jp 
do $15.00 za akier i na wypłatU 
Jest to wielka sposobność dla 

naszych rodaków jak zwłaszcza 
że ziemia jest bardzo dobra i kii»· 

mat umiarkowany. Na pewnych 
kawałkach sa zabudowania. 

! 
Po bliższe szczegóły zgłosić stó 

do adwokata, 

MAX K. KACZMAREK 
. 

1133 W. Chicago ave., Chicago, lit 
NA SPRZEDAŻ używane sprzęty do· 
mowe. Bayers Express and Storagł 
Co., 1919 Milwaukee avę. 24 

& Życzenia wesołych Świąt i Szczęliwego Nowego 

I Roku zasyła swoim Przyjaciołom i wszystkim, co 

| przezemnie kupili swą realność, oraz i tym co za- 

I łatwiają wszelkie sprawy realnościowe i asekura- 

|< cyjne. Z poważaniem 

KEAL 

S.R.KI1KULKA 
Ł5WE 

907 N. Robey ul., róg Iowa ul. 

ŁATWE SPŁATY: 

NA SPRZEDAŻ LUB NA ZAMIANĘ: 

DOBRY SALON - DOBRE FARMY. 

Narożnik 2 loty i dwa domy — 

10 LOTÓW w POZNANIU — 
' i wiele innych bargains. 

Karty okrętowe na najlepsze linie 

STARA I DOBRZE ZNANA POLSKA FIRMA 

Jan B. Pallasch 
1146 NOBLE UL-iICA, blisko Division ul. 

ic» 

Wszystkim moim kupcem i 

kcsiumerom życzę 

Wesołego 
Bożego Narodzenia 

Szczęśliwego | 
Nowego Roku 

A mianowicie tera następującym Rodakom któ- 

rzy przezemnie w tym roku kupili reainość. 

S 
I 

Antoni Knajsel, 

Józef Kowalczyk. 

Wincenty Niemiec. 

Wojciech Janas. 

Franciszek Kurtyka. 

Sebastyn Sarzyński. 

Jan Mirus. 

Józef Vontarski. 
Józef Szarek. 

Stanisław Marcinkiewicz. 

Jan Lachowicz. 
Józef Goszkiewicz. 
Jan Goszkiewicz. 
Franciszek Goszkiewicz. 

Ludwik Goszkie\vicz. 

Franciszek Mika. 

Michał Malinek. 

Jan Fiolek. 

Józef Orłoś. 
Antoni Orłoś. 

Władysław Orłoś. 
Edward Kurowski. 

Antoni Witkowski. 

Michał Foszć. 
Ludwik Foszć·. 

Zygmunt Samul. 
Karol Kendzlora. 

Jan Ciwiński, 
Jan Orabiec. 

Piotr Tokarz. 

Józef Malec. 

Stanisław -Maj. 

Władysław Derengowski. 

Jan Pienkosz. 

Jan Motyka. 

Michał Hajduk. 

Franciszek Pszybek. 
Antoni Tracz. 

Karol Wolar. 

Jan Sokolski. 

Ludwik Huchro. 

Jakób Npwak. 
M. Tamaszkiewicz. 

Andrzej Dzik. 
Jan Duś. 

•tan Oizner. 
Józef żądlowski. 
Adolf Szupczyński. 
Franciszek Wontarskł. 
Jan Wańka. 
Stanisław Chahur. 

Andrzej Noga. 
J. Wiśniewski. 
Jakób Pożdół. 
Józef Opla weki. 
Józef Smagasz. 
Franciszek Piotrowski. 

Franciszek Konkowslti. 

Jan Babiasz. 

Jan Zabawa. 

W. Gdowskl. 

W. Wojt. 

Ludwik Fugiel. 
Rozalia Jurćak. 

W. Topezyk. 

Jan Witek. 

Adam Drwal. 

Stanisław Raminski. 

Stanisław Rojek. 
Marcin Malec. 

Ludwik Koziora. 

Karol Kosiba. 

W. Skiba. 

Andrzej Błażej. 
Stanisław. Tuta. 
Jan Biedroń. 

Jakub Kulpa. 
Józef Herula. 

Wojciech Pawlik. 
Jakób Lew. 

Paweł Starzyk. 
Wojciech Sierakowsk'. 
Franciszek Majka. 
Regin· Cichon. 
.Takńb Wroński. 
Adam Kiołbassa. 

Antoni Szymankiewicz. 
Franciszek Harcz. 

Tózef Sowa. 

Tńzef Jaworski. 

Wojciech Cichy. 
Karol Manik. 
Michał Aślanowski. 

M Franciszek Pochroń 
19 North IVIay Ulica 
przy Chicago i Milwaukee Avenue. 

.j;.·. ' **. \·'& 


