
Kronika Miejscowa. 
pożar W śródmieściu 

Onegdaj wieczorem około go 
ziuy tfinej wybuchł pożar w pię 

>K'trowvm 
budynku, pnr. jo— 

est W ashingtou ul. i wyrzą 

szkodo na $75.000. Tysiącc 
r.~S przyglądało sie pożarowi 

f»\ iele z nich było właśnie w dfó 
dze do teatrów sąsiednich. 
Pożar powstał na piętrze na·^ 

parterem, gdzie mieści się sali 

bilardowa. Płomienie odkrył pier 
wszy operator telefoniczny kom 

^ panii „Adams Express", która 
L 

*i;a filię na giownem piętrze, śk·- 
'd^lwo wdrożono w ceiu odkry 
cia prawdziwego powodu poża- 
ru. który dotychczas tajemnic: 
kryje. 

1" łowię nie rozszerzyły się z ta 
ką szybkością, że gdy pierwsza 
->ikawka przybyła na miejsce, jui 
F budynek cały był objęty. Natych- 
miast rozesłano ogólny alarm 

który sprowadził kilkanaście si- 
kawek i Wbzów z drabinami i wę- 
dami. Sam szef straży pożarnej 
^eyferlich przybył na miejsce, a- 
b.v osobiście akcyą ratunkowa 

kierować. Gryzący dym powypt- 
<Uał gości z pobliskich restaura- 
cyi. Strażacy wytężyli wszelkie 

^wysiłki^aby zapobiedz rozszerze- 
niu się płomieni do pobliskich 
j^udynków. Ruch tramwajowy na 
kilka godzin wstrzymano na uli- 

cach Washington i Dearborn. 

Budynek ten wybudowane 
' wkrótce po pożarze w r. 1871. 

ZE SĄDU MORALNOŚCI. 

,/.e >ądu moralności wydano :> 

negdaj ciekawy raport. Jest ou 
rezultatem badań od dnia i7go 

\ kwietnia, prowadzonych przez 
dr. Annę M. Dwyer. lekarkę są- 
dową.' Rzuca ten raport nowe 

światło na powody upadku ko- 

bitt,'W arunki w jakich się znaj- 
Injrt i wskazuje na możliwe śfod- 

i poprawy zboczenia moralnego. 
1 >r Dwyer sądzi, że osiągnęła 
-•veijii metodami wiele dodatnich 

iltat6w. o jakich nawet ma— 

>/.yéby nie mogła, gdyby używa- 
na mcto'dy stare. Daje on kobie- 
tom upadłym poradę lekarską 
moralną i przekonała się że tym 
sposobem naprowadziła wiele z 

-nich na drosę dobrą. 750 wypad- 
ków zbadanych klasyfikuje sie 

według zatrudnień jak· następu- 

je: praca domowa 225: kelnerki 

*174; praczki 13O; klerkinie 83: 
szwaczki 6: stenografistki 4; ma- 

karzystki 1: pomywaczkj 24; 
& utrudnienia 106. Prawie 

'J \ . 1 · 

wszystkie vpotrzebowały opieki 
lekarskiej. 2/:> byty umysłowo u- 

p.»ślc(izc<ne. ^ 

Pod wzgledei \ wykształcenio- 
wym egzaminowano 586. Rezul- 

tat przedstawia tak: ukończy- 
ło 8-my stopień,$28 ; ukończyło 4- 
ty stopień. 2g6;;nie ukończyło 3- 
go ?tr»;^HtCT86 ; anialfabetek 78. 
'ZE SĄDU DLA SPRAW MAŁ- 

ŻEŃSKICH. 

Raport roczny sądu dla spraw 
małżeńskich wykazuje, że powo- 
dem 46 procent (prawie połowa) 
wszystkich kłopotów małżeń- 

skich, jakie w tym sądzłe przesłu- 
chiwano, jest pijaństwo męża. In- 
ne powody są jak następuje: nie- 
moralność męża, 12 procent; nie- 

moralność żony, 2 procent; uspo- 
sobienie męża, 8 procent ; usposo- 
bienie żony, 3 procent; poróżnie- 
nie przez teściowe, 6 procent : po- 
różnienie przez teściów, 1 pro- 

cent; młody wiek. 4 procent; le- 
« 

nistwo męża, 3 procent. 
— Roczne raportu ogłosiły tak- 

że różne inne publiczne instytu- 

cye. 

Do szpitala powiatowego przy- 
jęto w roku bieżącym 27,887 pa- 

cyentów. Wypuszczono 24.485. 

Pozostaje obecnie 1,615 pacyen- 

"V HA1UJNKI. 
Rabuś wszedł do* t*iy<kiicyi 

T. S. Howland'a. wiceprezesa ko- 

lei „Chicago. Burlington anó 

i^nincy *. pnr. 5757 Blackstoue 

ave., podczas gdy familia była 

przv obiedzie i zabrał biżuteryi 
wartości $1000. 

Z domu T. K. Carpenter'a. pnr. 

5818 Winthrop a\c.. rabuś oneg- 
daj skradł klejnotów wartości 

$800. 
Rabusie onegdaj rozbili s^itę 

ogniotrwałą w >Uadzie braci 

Schultzów pnr. $321 Fullerton 

ave. i zabrali $400 w gotówce. 
WYDALONY WOŹNICA 

MORDERCĄ. 

Iver Anderson. 37 lat liczący* 
dozorca stajni firmy - „Paltzer 

Lumber Co/', pnr. 3700 South 

L&ik-M i -f<:\ im 

Racine ave., wydalił onegdaj wo- 

źnice F. Rickermani'a za pijań- 
stwo. Rickerman wrócił wieczo- 

rem do ofisu i zaatakował An- 

dersona. którego usiłowała obro- 
nić żona. Rickerman wystrzelił 
z rewolweru i trafił żonę. która 

padła bez przytomności. Andei^ 
son rzucił się na mordercę, lecz 
ten znów strzelił i trafił go w 

bok. Następnie woźnica skiero- 

wał lufę ku swej skroni i pociąg- 
i nął za cyngiel. Kula zraniła mu 

srłowe. 
\ . . 

*· 

Świadkiem tej okropnej sceny 

był ó-cioletni synek Andersonów. 
Gdv wszyscy leżeli nieprzytomni 
na podłodze, wybiegł z krzykiem 
na ulicę i pobiegł do pobliskiego 
wyszynku Michała Wlcklińskie— 

go. pnr. 3759 South Racine ave. 

Szyurkarz słyszał strzały rewol— 
• 

werowe i uwiadomił policyę. któ- 
i ra przybyła i zabrała nieprzyto- 
mnych do szpitala. Andersonowa 

• umarła na stole operacyjnym. An- 
i derson wyzdrowieje. Rickerma- 

na zabrano do szpitala przy do- 

mu poprawy. Podobno nie wyz- 

. drowieje. 
REKLAMACYA GRUNTÓW 

MIEJSKICH. 
Komitetowi lokalnych przed- 

siębiorstw z łona rady miejskiej 
przedłożył onegdaj subkomitet 

odnoenjr projekt, wykazujący, że 

koleje żelazne nieprawnie zajmu- 
• ją tysiące akrów ulic i zaułków 

publicznych. Raport jest rezulta- 
tem badania co do własności i 

dzierżaw kolejowych, przeprowa- 

dzonych włączności z biurem 

map i departamentem prawni- 
czym. Komitet poleci radzie miej 
skiej, aby upoważniła departa- 
ment prawniczy do sądowej re-J 
klamacyi nieprawnie posiada-; 
nych ulic.- 

Telegramy Krajowe. 
; POGRZEB OFIAR KATA- 

STROFY. 

Calumet, Mich., 2y grudnia. — 

Wczoraj odbył się pogrzeb ofiar 
katastrofy. Pochowano wczoraj 
na jednym cmentarzu 09 ciał, na 

części katolickiej 2>, na protes- 

tanckiej *2S> a resztę na lotach fa- 

milijnych. 
Na katolickim cmentarzu wy- 

kopano wspólny grób i tam 25 

trumien starszych osób i dzieci 

złożono. 

Rano w siedmiu kościołach od- 

były się żałobne nabożeństwa.W 
południe rozpoczął się pochód ża- 
łobny w stronę cmentarza nad je- 
ziorem. Pochód był dwie mile dłu- 
gi. W mieście zabrakfo karawa- 
nów. Trzynaście karawanów i 

wozy trumniarzy wiozły ciała o- 
sób starszych, za wozami zaś 

robotnicy nieśli 39 trumienek 

dzieci, które zginęły w panice 
wywołanej we włoskiej hali w wie 
czór wigilijny, gdzie 2 osób 

zginęło. 

Robotnicy ze wszystkich stron 
przyjechali na pogrzeb. Były na- 
wet specjalne pociągi. Na czele 

pochodu żałobnego postępowała 
kapela. Potem chór złożony z 50 

śpiewaków śpiewał hymny żałob- 
ne. 

Smutny to był widok, kiedy rz< 
dem niesiono trumienki tylu dzie- 
ci 

Niektórych pochowano oneg- 
daj, a dzisiaj odbędzie się też 8 
pogrzebów. 
Śledztwo koronera ma się od- 

być dzisiaj. Policya nie zdołała 

jeszcze znaleść człowieka, który 
krzyknął „Gore" i spowodował tę 
fatalną panikę w hali włoskiej. 
W dniu wczorajszym odbyło się 

kilka Aval nych zebrań obywateli, 
na których pochwa1 ono deporta- 
cyę Moyera. Wzgardę wyrażono 
także tym. którzy zmusili straj- 
kierów od odmówienia wsparcia 
pieniężnego od komitetu obywa* 
telskiego. 

Komitet ten złożył $25,000. 
Adwokat Moyera stawił się x 

Caltimet i bcdżie się starał wy 

śledzić ludzi, którzy rzekomo zbi 
li niemiłosiernie prezesa górni- 
ków. Mover przez niego doniós 

właścicielom kopalń miedzi ^ 

Stanie Michigan, żc wróci do te 

renu strajkowego pod strażą fc 

deralną i stanową. 

„DZIENNIK CHICAGOSKI 

można teraz nabyć pnr. 153 

Cortland ul., (dąwniej Clybour 

pl.), albo na narożniku Elstoi 

ave. i Cortland, lub przed stacy 

kolejową ...Clybourn lunction". 

"rucIi w Towarzystwach. 

Z TRÓJCOWA. 
— Posiedzenie Kółka Literackieg 

odbędzie się dzisiaj o godzinie 
8me 

wieczorem. Każdy członek i członki 

ni są proszeni o obecność. 
— Mary; 

Ućh acz. 
Z KANTÓW\. 

— Tow. Matki Boskiej Nieustaj 

Pomocy, wybrało na rok 191 U; 

następujący zarząd: Woj. Kielian 

prez.: Stan. Podraża, wiceprez.; 
Jai 

Ganek. sekr. fin.; Jan Hrapusta. ka 

syer; Fran. Żepka. Marcin Krawczyl 

opiekun, kasy; Mich. Dziedzic, mar- 

szałek 1; Stan. Żepka, marszałek. 2 

Józef J>jjiedic, Józef Sipiora. Stan. 
Ze 

gar; komitet wykonawczy; Jan żep 

ka .opekun chorych; Tom. Mandela 

charąży; Wiel. ks. Jan Kosiński, ka 

pelan; Fran. Tyko, odźwierny. Uchwt 

lono zarazem aby wstępne dla nowycl 

członków było wolne przez 3 miesia 

ce. — Jan Ganek. sekr. prot. 11 ( 

Ohio ul. 

Z JADWIGOWA. 

— Tow. św. Stanisława K. nr. 44( 

Zjedn. na swem przedrocznem posie 

dze-niu obrało następujących urzęd 
ników na rok 1914. Bron. Guzowski 

prez.; Wład. Kowalski, wiceprez.: Al 

Brzeziński, sekr. prot.; Jan Maziko 

wski. sekr. fin.; Józef Jarecki, ka 

syer; Stef Skibiński, Jan Janczka, St 

Majewski, opiekunowie kasy; Woj 

Gośctński. marszałek 1szy; Stan. Ka- 

mińsk!. marszałek 2gi; Stan. Bugal- 
ski. opiekun chorych; Bron. Guzów- 

ski. deputowany. X. Jan Obyrtacz 
kapelan: dr. A. E. Małachowski, le- 

karz. — Aleks. Brzeziński, sekr. 

prot.. 2102 N. Robey ul 

Wszystkim krewnym i znajo- 
mym donosimy tę suiutog wia- 

domość iż najukochańszy mąż 
mój 

t 
Ś. P. 

Antowf Sainp 

pożegnał słę z tym kwiatem, o— 

ptrzony św. Sakramentami, dn. 

26go grudnia. 1913 roku, o go- 
dzinie 9tej wieczorem, przeżyw- 

szy lat 50. 

Pogrzeb odbędzie sie we wto- 

rek. dnia 30go grudnia, b. r., o 

godzinie 8:30 rano, z domu ża- 

łoby pnr. 2352 South port ave., 

do kościoła św. .Jozafata, a stam 

t?d na cmentarz św. Wojciecha. 

W ciężkim żalu pogrążone: 

Klżbieta Setup, żona; Franci· 

ku BWi*ke, siostra. 

Drobne ogłoszenia 

MÓW PO ANGIELSKU 
1 nie bądź niemowy i bezradnym. — 

Tylko u nas każdy choćby najmnie; 
wykształcony, wyuczy się angielskie 
go w najkrótszym czasie, pod gwa- 
rancją. Aby się każdy o naszej nie- 
zrównanej, prawnie zastrzeżonej i 
kilkakrotnie nagradzanej specyalne; 
metodzie dla imigrantów przekonał 
udziel&my cały miesiąc nauki ZU- 
PEŁNIE PARMO. 

Osobtfhi pozamiejscowym udziela- 

my nauki listownie. 
Nie daj się pozorom zwieść, lecz 

szukaj okrągłego szyldu z wielkim 

złotym napisem: 

Narodowa Szkoła 
1152 MILWAUKEE AVE., róg Hłddon Ava. 
Otwarta we dnie i wieczorami- W niedzielę i 

iwięta od 1 O-ej do 12-ej przed południem. 

UCZ SIE BALW1ERSTWA 

W kilka tygodniach) jasna, czysta 1 ła- 

twa praca; narzędzia dajemy; we dnie I 
wieczorne klasy: egzaminaeya I wydaje» 
Dy dyplomy; miejece dla każdego męl» 
tzyznl; można sarablad pieniądze pod· 
azai nauki. 

New MeM Barber Scliool, 
§12 W. Madison uL, Chicago. 

MARES 
BALSAM _ 
NaKASZEL 
tait lekarstwem n» kaecel do kupienia. Leaay ka. 
żel i «aziębianle i to prędko. Kup w apteoa dii 
al·j. 25c. Odkładanie Jeat nlebezplecme. 

Kaszel 
Doéwlsdoiona Akuiatrka 

Marya Statkiewica, 
1137 No. Hoyne Ave. 
TcMm KumboWC 2SM 

Drobne ogłoszenia 
le . A 8LOWQ. 

POMIESZKANIE do wynajęcia. 7 po- 
koi, nad apteką. $15. 2013 W. North 
ave., blisko Robey i Milwaukee ave. 

31 

MIESZKANIE do wynajęcia dla przy- 
zwoitych mężczyzn. 1121 W. Huror 
ul., 3cie piętro. > 3<! 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie c bezd'jotnych. 151 Marslifiel 
ave . front. 

SZANOWNI piekarscy pracodawcy! 
Piekarz przybyły z drugiego miasta, 
z powodu braku znajomości, poszu- 
kuje pracy w piekarni na pierwszą 
drugą lub trzecią rękę przy chlebie 
byskietach. 712 N. Ada str., Kardass 
Aleksander. 3C 

POTRZEBA 2ch mężczyzn na miesz- 
kanie. 1232 Holt etr., w tyle, u dołu. 

3C 

POTRZiEBA mężczyzn na mieszka- 

nie, osobne pokoje. 1012 N. Ashlant 
ave.. 3cie piętro, front. 30 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- 
sowania na czysto po nauce dobra ro 

bota. 1100 Roby ul., blisko Divislor 
ul. 

... 
i 

Drobne ogłoszenia 
*A iw,rrv<x 

POTRZEBA nężczyzn na mieszka- 
nie z wiktem. Osobne pokoje, tanio. 
1735 W. Division ul., 2gie piętro. — 
front, blisko górnej kolei. 14 st. 

ZAWIADOMIENIE wszystkim zatru- 
dnionym. którzy ponieśli uszkodze- 
nia cielesne na twarzy albo rękach 
w czasie pomiędzy lszym dniem ma- 
ja 1912 a lszym lipca 191 i zgodzi- 
li si^ (settled> pracować za polowe 
płacy. Wszyscy ci niech skomuniku- 
ją się ze inna. bo mum dobra propo- 

„ zycyę dla nich. Porada darmo. Podpi- 
'sanie irelease) ugody nie stanowi 
I żadnej różnicy. Adresowa·'· Biuro 
Dziennika Chicagoskiego. Koperty 
oznaczyć słowem „Lawyer". 30 

Wrtniirif to osrłoszenii». Każdy «ła- 
iclciel domu. prdy wvtni«* to ogłosze- 

i nie 1 przyniesie .ie do pana Józefa ' 

Husaka* który ma ofis w Banku Pol- 
sk'm. otrzvm·» ksi»żk« kosztń\v 
rencierzy. Otvzymp^i ja możecie dar- 
mo. gdv wytniecie to ogłoszeni»» i 
przyniesiecie takowe do meso ofisu. 
Józef Hrc«»k — Ofis w Banku Pol- 
skim — Biały Narożnik. North-West 
Tru*t and Saviup"· Bsnk. 1*201 Mil- 
waukee ave., róg Division. Dent. ? 

SI 

PTP7FBA m«#czvzn na mieszka- 
nie. 1322 . Wood ul. 3cie piętro 

29 

PIEKARZ polaki poszukuj» pricy na 
. i druga rekc. Adres: 1 648 . T/noo'n 

j 
ul., w każdvm czasie. 29 

:j POTRZEBA panów na mieszkanie, 

„i 1246 Milwaukee ave. 29 

i 
' 
DO wynajęcia 6 nokojowe m'eszka— 
nlo .wszystko najnowsze urządzenia. 
3811 Christiana ave., róg Grace nl. 

29 

POTRZEBA dwóch panów nlbo pa- 

nien na mieszkanie. 183* Evergre^ 
ave. 29 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1024 Milwaukee ave.. 3 piętro. 

29 

POTRZEBA dwie porządne panny na 

j mieszkanie. Zgłosić się 1521 Dickson 
ul.. Chicago. 

POTRZEBA porządnych stołownikówi 
$10 i ?20 miesięcznie. Pokoje fron-| 
towe, z osobnem wejściem, para o— 

grzewane. gaz. elektryka, kąpiel. —| 
widne, bez stoławania $4 ł $5 przy 
połskiei familii nad bankiem. 747 

Milwaukee ave., róg Carpenter. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka-1 
nie. 1418 Paulina ul., 3cie piętro, 
front, wejście z boku. 30 

POTRZEBA na mieszkanie dwóch 

meiczvzn z wiktem lub bez wiktu. 

957 N. Ashland ave.. 2gie piętro, z 

tyłu. 

POTRZEB A mężczyzn na miesz- 

kanie. 106'8 Milwaukee ave., ostat- 

nie piętro. 

POTRZEBA mezczvzn na mieszki-- 

ni? u bezdzietnej familii. 1514 Ash- 

land ave. S1 

DO wvnaicia umeblowane nokoje. 

nara ourrzewpne. osobne wejście z 

kanipJnia. 1182 Milwaukee ave. 

POTR7Ti,B\ mezczvzn na mieszka- 

nie. 104z Huron ul.. Scie piętro. 

07·\ nmiłen na mieszkanie. 
130fi Dickson ul.. 2gie piętro, tylny 
dom. 

Pokój do wynajęcia. Osobne weiśCe. 
1111 N. Wood ul., Isze pi°tro. front. 

RZETELNY młodzieniec — lat 21 z 

średniem wykształceniem władający 
no nOtskn ł anielsku. noszukuip ia- 

kiegokolwiek zajęcia. Adresować 626 
Dziennik Chicaęoski. 

P0TR7W.BA dziewcząt na mieszka- 
nie. 1501 Emma ul., front. 2sie pie- 
tro. 

POTRZEBA mezczvzn lub nan'en na 

mieszkanie. 1070 N. Paulina ul. 30 

AT>NV pokói do wynajęcia. 113^5 

Milwaukee ave. 

DO wynajęcia pokój dla 2ch męż- 
czyzn. 667 Centre ave., 3cie piętro, 
front. 

POTRZEBA 2ch mężczyzn na mlesz- 
kenie. 1519 W. Ohio front. 2 

PRACA 
le ZA Sł.OWO. 

POTRZEBA dziewcząt do sztafirowa- 
nia rękawów 1 małych dziewcząt do 
nauki przy surdutach. 1611 Emily 
ul., róg Ashland ave. 

POTRZEBA praczki. 1610 W. Divi- 
sion ul. Kreuger. 

POTRZEBA mężczyzn lub dziewcząt 
do szycia rękawów i tasiemki. Do- 

świadczonych tylko. 1521 Cornella 
ul. ! 

POTRZEBA dziewczyny do ofisu. —| 
975 Milwaukee ave., u góry. 

POTRZEBA dziewczyny mówiącej po 
angielsku do lekkiej pracy. 975 Mil- 
waukee ave., u góry. 

POTRZEBA pisarek, syinsarek, kie- 

szeniarek. ściegarek (stitchers, join- 
ers) i dziewcząt do różnych specyal- 
nych maszyn przy spodniach. Eder— 
heimer. Stein and Co.. 1722 W. Divi- 

sion ul. 30 

POTRZEBA dziewcząt do dziurek 

robienia przy męskich surdutach, za- 

raz. 1914 N. Fairfield ave.. 

POTRZEBA pomocnika do składu 

rzeźniczego. 2135 Pleasant place, na 
Jadwigowie. 

POTRZEBA malarzy do wozów i au- 

tomobilów. 31 £6 W. Chicago av. 30 

POTFZEBA 6 pomywaczek naczyń —] 
7. Trzy trzecie kucharki, także dziew 

czat do hotelowej roboty. Mary S. 

Dvorak, 4193 S. Halsted ul. 

POTRZEBA dziewcząt do obrzucania 
kieszeni. 1049 N. Ashland ave. 30 

POTRZEBA niewiasty takiej która 

umie dobrze w salonie gotować. Musi 
umieć nieco po angielsku. 670 W. 

Kinzie ul., róg Union. Frank Nowak. 
31 

POTRZEBA kleszeniarek 1 prasowni- 
ka aa czysto 1 dziewcząt do robienia! 
podszewki przy surdutach. 1049 N. 
Hermitage ave., Scie piętro, 

1 

PRACA. 
le g A »;,owo 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 2151 Churchill ul. 29 

POTRZEBA maszyniarek, dziewcząt 
do kieszeni wkładania (pocket set- 

ters do żeszywania tyłów iblack se— 
wers) i do guzików przyszywania 
przy kamizelkach. Stała praca. Ecker 
11 Ol N. Rohey ul. 29 

POTRZEBA dziewcząt do njrólnei do- 
mowej roboty,, musza mówić cokol- 
wiek po angielsku lub niemiecku. — 
2049 Division ul. 23-27-29-30 

POTRZEP\ dnsw'adczon^i obdziera- 

czM do tabaki. .328 N. Clark ul. 3" 

POTRZEBA panny do pracy biuro- 

wej. Musi umie/1 piaaf· np maszynie. 
I Zgłosić Kie 1857 W. North ave. 29 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
! roboty. 1547 Blackhawk ul., w bu — 

czerni. 30 

POTRZEBA pisarek przy spodniach. 
H. Weintraub, 1?>3 Milwaukee a-e. 

30 

POTRZEBA 3 mężczyzn do świadczo- 

nych do mycia rkien. $15 tygodnio- 
wo. Boston Window Cleanin? Co., — 

735 Forouer ul. 

chłopaka do apteki. — 

43.12 Thomas ul. 

POTRZEBA maszyniarek do paro- 

wych maszyn. Zgłosić sip Bowler 

Soorfinrr f»oods Mfe.. 5 E. Kinzie ul. 

3cie piętro. Przyjdźcie przed pol ud ~ 

niem. 
30 

POTRZEBA zaraz dobra kelnerk® do 

pierwszorzędnej rnstauracyi. Zgłosić 

się: 1182 vilwaukee ave., 2gie pię- 

tro. Nowy Świat. 

POTRZEBA balwierza, dobreso. na 

stałe. 958 Newton ul., róg Aucusta. 

POTRZEBA dobreero balwierza na 

sfałe. 648 Noble ul. 
III·!·· 

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

bek. 920 Milwaukee ave. 3 

POTRZEBA dziewczyny do polskiej 

pralni. Może być świeżo przybyła. —· 

926 Milwaukee ave. 30 

POTRZEBA kobiety do kuchni i ba- 

wienia dziecka. Może mieć także swo- 

je dziecko. 926 Milwaukee ave. 30 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty. 1304 Blackhawk ul. ,róg El- 

ston. Bandura. 
_____ 

. 
Największe I Najstarsza Biuro Pracy 5»^ 
ditwcm do m.vcia statków w restaiuacyi, kró· 
ikie godilny. riediiele wolne. 000 dzt<*wcz!}t do 

domowej roboty i do hoteli. Ta iźe kobiet do 

/orowunia /isow wieczorami. bOOdiiuwczijt do 
iwtnpów 1 fobryk. Nowoprzybvto dziewczęta 
otrzymaj dobnj i stuty pracj. ifie potrzebujecie 
czekać, moAcoie ié z«r:u do rofcoty. Jesteśmy 
w t.vca interesie przeszło 12 lat i <!>iiemy najle· 

psz pracę. - PANI . SCHMIDT. »7fl Mll- 
«ftntifp wvf.. MisUo Augusta ul. Niv·! apre-cj. 

Kupno 1 Sprzedaż. 
;c ZA słowo I 

NA SPRZEDAŻ piec kuchenny. 1643 
N. Ashland ave. 

$100 KUPI rozwozowąt (deiivery) 
klacz. Kryty groseryjny wóz i pu- 

szorki. Zapytać 744 N. Western ave. 
30 

Sześć dobrych klaczy, dobre na far- 

my albo miejskiej roboty. $15 do 

$4 0. — 1638 Milwaukee ave. 

OFIARNIE sprzedamy $4 00 forte- 

pian, używany 6 tygodni za $110. — 

Szybko. Square fortepian $15 —· 

1544 Milwaukee ave. 31 

Muszę sprzedać $400 fortepian, uży- 
wany dwa miesiące za $125. 1214 

Robey ul., blisko Division. 31 

SPRZEDAM dobrQ maszynę do szy- 
cia. 1311 Wade ul. 

DOBRA grosernia na Eprzedaż. 2250 
Armitage ave. 31 

Kupno i Sprzedaż. 
20 7, ST nwf> 

KOŃ na sprzedaż. 2233 N. Uobey ul. 
we węglami. 3C 

POTRZEBA solicytorów, którzy mó- 
wią plynuie po polsku 1 angielsku i 

posiadaja slerok" znajomość w Chi- 
cago i okolicy. J. M. Sweeney, 448 
l iiity Bldg. 127 N. Oearborn ul. 3 

NA SPRZEDAŻ grosernia. 2222 Lu- 
beck ul. 29 

NOWE i nieco znoszone krawcowane 
ubrań a i palta wartości $4 do $50 i 

$60. Teraz tylko $5 i wyżej. — S. 
Gordon. U15 S. Halsted ul. XXX 

STATKI na sprzedaż z powodu wy- 
jazdu do kraju. 1153 Superior ul. 

30 

, SKŁAD do wynajęcia na jakikolwiek 
1 interes. 1858 W. Huron ul. róg Lin- 
coln ul. . 2 

Grosernicy i rzeźnicy 
Dobra grosernia i skład rzeźniczy na 
sprzedaż w polskiej okolicy. Blisko 

I kościoła i szkoły. Stare, wyrobiono 
miejsce. Marmurowe kantory. Koń i 

wóz i bryczka. Wszystko najlepiej u- 
! rzadzoue. Adres w adm. Dziennika 

j Chicagoskiego. 30 

FARMY na sprzedaż, na łatwe spła- 
ty; 3 farmy po 40—8<'—160 akrów, 
w Stanie Missouri. Dwie mile od mia- 

i sta, mila od stacyi kolejowej. Blisko 
I składu 1 polskiego kościoła. Dobre 

J farmy dla Polaków, po niskich ce- 

nach. Po warunki piszcie do W. M. 

McKievick, Clinton, Ills. 

SKŁAD biżuteryi, dawno ustalony, 
wyborna Milwaukee av. lokacya. — 

Sprzedaję z powodu innego interesu. 
Znakomita sposobnoś za mała go- 

tówkę. Działajcie szybko. 936 Mil- 

waukee ave. 31 

MEBLE sprzedam tanio. — 1643 N. 

Ashland ave., w tyle, u góry. 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków 

przy szkole, 4 dobre poUoj% w tyle. 
Rent S20. 1202 W.· Huron ul., róg 

Centąr ave. 

RZECZY domowe mao używane na 

sprzedaż, tanio. 1454 W. Huron ul.. 

3cie piętro, u góry. 5 

NA SPRZEDAŻ dobrze wyrobiona 

węglarnla i skład opalnego drzewa 

fcoal and wood) I interes z lodem, 

tanio. Przyjdźcie zaraz, z powodu 

choroby. Wyjeżdżam na farmę. 847 

X. Wood ul. i , 1 

SKRZYPCE na sprzedaż. 1825 — 17 
ul. 

STOLARSKIE narzędzia na sprzedaż. 

1825 — 17ta ul. 
——» 

NA SPRZEDAŻ dobra grosernia 1 

biiczernia, bardzo tanio. 727 Noble 

ul. 
30 

NA SPRZEDAŻ 4 0 akrowa farma, 
— 

bardza tanio. $650. Zgłosić się w ffro- 
serni. 747 Noble ul. 

Sprzęty domowe na sprzedaż używane 

trzy miesiące, muszę sprzedać z po- 

wodu wyjazdu. 2430 Augusta ul·, bli- 

sko Western. Zgłosić się wieczorem. 

X\ SPRZEDAŻ salon Północno-za-- 

rhodnia strona. Dobra lokacya. z po- 

wodu choroby. Adresować Dziennik 

Chicagoski — 100. 

STATKI na sprzedaż jak nowe z ma- 

łego pomieszkania, razem z mieszka- 

iem. 1823 Iowa ul. 

Ku^no i Sprzedaż, ] 
2c ZA 8LOWO. 

ieniądze. 
Konto bankowe bez pioipkft 

MotPfle Otftj* ' 
' 

mad kredyt w 
! 

naa/ym MaU [ 
pod Duwą U 
cal Loan Oo. fl 
otraymad poif* 
czką, kledykol* 
wiek pleniąda# 
potrzeb J a 

tak łat Jak 1 
ten, który mą 
pientęds· ^ 
banku. 

I 

Pefcycakl ·* 

dzłelaoay w w-.. 
aokoécl od (lO J 
do$*2t!0. Włai. 

·iciele realuoścl pożyczają od osi, po*y« 

czarny także. ua meble, pianina, pleoe, 
siatki domowe, police na tycie, itp. Roc· 
mów ·1 z naszym managerem w naaryoa 
nfieta, udzieli cl un każdej rady w po· 
ufny sposób. Otwarte wczwartek, I tob·» 
te do 8mej wieczorem, w Inne dnł da t 

tttej wieo2orenu 

ILiOcal Lioan Co., 
' 

1825 No. Aebiorid Are* 
narol Milwaukee ave., H une Btnlc bn4» ,, 

pokój 212 — 2 piętro. 

i likatesów, kupiec muei mówić po pol- 
I sku. 1446 W. Chicago ave. 29 

° 

!— 1 
1 

NA SPRZEDAŻ szewski warsztat. —» 

i 1360 W. Erie ul. 29 

SPRZEDAM salon TANIO, naprze·,, 

piwko fabryk. Xie mogę prowadzić 
tego interesu. . powodu wyjazdu z" 

Chicago. 680 N. Sangamon ul. 2 

Z POWODU vvjazdu do starego kn-i- 

ju potrzebuję agentów do sprzedania 
dwie loty. Adres 1527 W. ISta ul. — 

Mary Bar. 30 ·-> 

NA SPRZEDAŻ j 
80 akrów zietnl w Baldwin, Michigan 

5 mil na pófoioc od miasta Baldwin,., 
które jest siedziba powiatu Lake 

County. Dobra droga przechodzi : 

przez farmę, ciemna ziemia, polowy ». 

farmy czyste gotowe do użytku oraz , 

ogrodzone, reszta lasu. 2 mile od je- 
· 

ziora Wolf rzyli Wolf Lake. kfóre , t 

jest bardzo dobre jezioro do ryhołńst- ... 
wa. oraz kilkanaście prętków od ko- 

lei. Właściciel mus* sprzedać z powo-·" 

du wyjazdu do Kalifornii. Połowa tej 
ziemi warta dwa tysiące i S 2.00°)- 

dolarów, a z powodu wyjazdu wła^ci- 

c'ela zmuszony jest sprzedać za dzie· *, ; 

więó set ($900) dolarów. Tylko trzy i 

sta ($300) dolarów gotówką, reszt9, 
na lekjtie spłaty miesięczne lub ro- » 

czne. Zgłosić się do 

KENSIN6T0N SAVINGS BANK 
11756 Michigan Ave. 

CHICAGO. 
xxx 

, II I 
—~ 

SA SPRZEDAŻ grosernia i ogólny 

skład. Mam dwa muszę sprzedać je-* 

dna za bezcen. Dobre miejsca dla - j 

Polaka. 22~>ł N. Clybourn ave. 
29 . 

LOTA na fprzdeaż 47 Ems ulica. 

Błock 8 Holatein Park. Zgłosić się 

można do Jana Dlużak, 11332 
Lang 

lev ave.. Pullman, 111. 29 - 

MAM bardzo dobre skrzypce 
staro- 

krajskie na sprzedanie. 1354 Dickson 

ul., od tyłu. 
20 

O O EUROPY 
często odchodzące okręty 

Doskonała icia kajuta i usługa w iniędzy- 
pokfadzic na wielkich i szybkich okrętach 

UMIARKOWANE CENY 

Po d»ty i szczegóły i tykiety zgłosić się luk pisać do: 

NORTH GERMAN LLOYD 
V·. · 

1 

ł .CiŁiisstD us Co.,Ce"· /|»ci ti 2icb., 1(( N.LeSaile ai., Chicago, III. 

i uprawnieni agenci wszędzie. 

Ile to razy chcielibyście sprzedać pewną 
rzecz? Sprzedalibyście ją za niemal od- 

robinkę kosztu. Lecz któż wie o tem? Mo- 

że krewni i sąsiedzi. Oni nie potrzebują tej rze- 

czy. Są inni ludzie, którzy właśnie potrzebują 
rzecz pewną, najprawdopodobniej rzecz, którą sa- 

mi nie potrzebujecie. Do nich przemówić można w 

ogłoszeniu umieszczonem na odnośnych szpaltach w 

t Ae 

Q 

Chicagoskim 
,:v:. 

V v:' 

Ogłoszenie Kupna,Sprzedaży lub Wymiany 

po 2c od słowa 

•Av 

1 

; 

· I 
Ogłoszenia można przysyłać pocztą, lecz muszą być z góry opłaąone. 

Przyjmujemy znaczki pocztowe. Dla czytelników w mieście mamy specyalnych 

agentów u których można zostawić ogłoszenia „Drobne". Koszt zupełnie ten $am. 
1 

Telefonujcie Monroe 794. 
po adres najbliższej agencyi. 

O" 

i 

nul 


