
Krewnym i znajomym dono- 
szę t? smutną wiadomość, iż 

ukochana żona moja 

Anna Archacfea, 

pożegnała się z tym światem 
opatrzona św. Sakramentami 
dnia, 16go Maja, o godzinie 
6tej rano, przeżywszy 22 lata. 

Pogrzpb odbędzie się dnia 
19go Maja, o godzinie $9tej 
rano, z domu żałoby pn. 653 

Holt Ave., do kościoła św. 
Stanisława Kostki a stamtąd 
ua cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszam wszystkich krew- 

nych i znajomych, w smutku 
pogrążony: 
Józef Archacki, maż; Józef 

Archacki i Józef Demkotcski, 
wujowie; Józefa Demkoicska, 
wojenka; Maryanna, siostra; 
Franciszek Pliski, szwagier; 
Pozestawia w starym kraju 
rodziców i dwie siostry. 

Kiewnym i zuajomym dono- 

szą tę smutnj) wiadomość, iż 
ukochany rni\ż mój 

Paweł Gierszewski, 
pożegnał się z tym światem o- 

patrzony św. fc>akramentamy 
dnia, lCgo Maja, o godzinie 
^9tej rnno, przeżywszy 51 lat. 
Pogrzeb odbędzie *ię w 

Czwartek dnia, 18go Maja, o 

godzinie 9tej z domu żałoby 
I pu. 627 Noble ul., do kościoła 
I św. Stanisława Kostki a stam- 
I tnd na cmentarz św. "Wojcie- 

X cha. 
Na ten Bmutny obrządek za- 

I praszamy wszystkich krew- 
9 nych i znajomych w smutku 
| pogrążeni: 

Maryanna Gierszeicskci żo- 

na; Anna i Jlaryatina, córki; 
Jan, syn. 

RUCH W TOWARZYSTWACH. 
ZE STANISŁAWOWA. 

Towarzystwo św. Jerzego Męczen- 
nika będzie miało przedroczne posie- 
dzenie jutro, we czwartek, dnia 18go 
maja o godzinie pól ósmej wieczorem 

w hali nr. I. Prezydent zaprasza wszy- 

stkich. członków na to posiedzenie we- 

dle ważnej sprawy. Każdy członek ma 

dostawić książkę kwitową, do obra- 

chunku rocznego. Zarazem zaprasza 

się tych wszystkich, którzy mają za- 

miar wstąpić do tegoż Towarzystwa, 
jakoteż młodzieńcy od lat 18 mogą 

przystąpić; ci są wolni od asesmentu 

na pośmiertne żony brata. — Walen- 
ty Ostrowski, prez, Adam Kwarciński, 
sekr. prot., 737 Holt ave. 

Z MARYANOWA. 
— Kółko Dramatyczne ma swojo 

posiedzenie dziś wieczór o godzinie 8, 
w hali zwykłych posiedzeń. Ważne 

sprawy, obecność wszystkich człon- 

ków wielce potrzebna. — Leon Kuca, 
prezes, Maryan F. Jaźwiecki, sekr. 

prot, 6C2 Noble str. 

Z KANTOWA. 
— Towarzystwo Rycerzy pod opieką 

iw. Michała Arch. ma ćwiczenie we 

czwartek dnia 18go bm. o godzinie 
7:30 wieczorem w hali parafialnej. — 

R. Grandowski, kapitan, 119 Cornell 
str. 

— Tow. Młodzieńców św. Kazimie- 

rza Król. w parafii św. Jana Kantego, 
ma nadzwyczajne posiedzenie dzisiaj 
o godzinie pół do Smej wieczorem;ka- 
żdy ma być obecny na tem posiedzeniu 
w sprawie śmierci naszego brata śp. 
Mikołaja Mityś, którego pogrzeb od- 

będzie się we czwartek.—Jan Rydwel- 
ski, prez., Józ. Waliński, sekr. prot., 
32 Will str 

Z AVONDALE. 
— Dwór św. Jacka. Nr. 1197 Z. K. 

L. będzie miał swoje posiedzenie jutro 
tj. we czwartek, dnia 18 maja br., 
w hali przy kościele św. Jacka, o go- 
dzinie Smej wieczorem Obecność 
wszystkich członków konieczna, ponie- 
waż ważne sprawy są do załatwienia. 
— AL Mróz, nadleśniczy, Fr. Krzyko- 
wski, sekr., 812 W. George str. 

o 

— "Według zestawienia rewizorów 

mięsa w Niemczech, zgłoszono ogółem 
do rewizyi 17G2 zabitych psów, prze- 
znaczonych do spożycia. Najwięcej 
zjedzono psów w Saksonii, bo 1073, 
tak że na resztę Niemiec przypadałoby 
689. Zważyć jednak trzeba, że nie 

wszyscy lubownicy psiego mięsa, zgła- 
szają rewizyi zabite psy. Przypusz- 
czać więc można, że podana urzędowa 
liczba, to zaledwie dziesiąta część 
wszystkich zabitych 1 zjedzonych 
Piim. 

Drobne ogłoszenia 
PRZYJMUJĘ 

lub Idę prać do prywatnych osób. 31 
Clarinda ul. Apolonia Szymczak. 17m 

PIENIĄDZE do wypożyczenia na pro^ 
perta na północno zachodniej stronie 
miasta. Prywatna osoba — nizki pro- 
cent i żadnego komisowego. Piszcie 
listy Adresujcie: Nr. 1300 Dziennik 

Chicagoskl. Chicago. 
DO WYNAJĘCIA NAR02NY SALON 
NA FRY ULICY. COLUMBUS BREW- 
ING CO. CORNELL I NOBLE UL. 

2t>m 

MŁODY człowiek rezerwista z sześcio 
klasowefti wykształceniem prosi bar- 
dzo Szan. Rodaków o jakiekolwiek za- 

jęcie czy to w fabryce czy warsztacie. 

Będzie pracował jak każdy inny ro- 

botnik. Oferty proszę nadesłać do A- 
dministracyi Dziennika. 

POSZUKIWANIE. 
Poszukuję dwóch braci, Józefa i Fran- 
ciszka^ którzy pierwotnie podobno 
mieszkali w Salem, Mass. — Ktoby 
o nich wiedział lub oni sami niech do- 

niosę. Grzegorzowi Pawlik, 255 Centrę 
ave.. Chicago. 

POSZUKIWANIE. 
Poszukuję miejsca w groserni lub w 

składzie rzeźniczym w naukę. Mam 

trochę doświadczenia. Adresy proszę 
zostawić w Adm. Dziennika. 

Ogłaszajcie się w Dzień. Chicagoskim. 

PRACA. 
POTRZEBA DZIEWCZĄT DO WY- 
SZYWANIA DZIUREK RĘCZNIE 
PRY SURDUTACH. ZGŁOSIĆ SIĘ 
HART, SCHAFFNER & MARX, 1449 
MILWAUKEE AVEM LUB 773 N. RO- 
BEY STR. 20 m 

POTRZEBA mocnego chłopaka do 
prasowania maszyną. 127 Haddon av. 

18m 

POTRZEBA dziewcząt do wyszywa- 
nia dziurek ręcznie przy kamizelkach. 
127 Haddon ave. 2gie piętro. 18m 

POTRZEBA służącej do domowej ro- 
boty. G38 Noble ul., 2gie piętro. 

POTRZEBA ludzi na farmy i dobra o- 

kazya tam się osiedlić na własność.za 
małą sumę pieniędzy. 115 Dearborn 
str. 207 Room„ Henkel. 

POTRZEBA dobrej mazyniarki przy 
jedwabnych paskach (belts). — 704 
North Leavitt ulica. 

POTRZEBA pierwszorzędnych szew- 

ców. 220 W. North ave. j&m 

POiRZEBA dziewcząt do małej robo- 
ty przy surdutach, także krawca do 
broszowanla. 95 Haddon avenue. pier- 
wsze piętro, lSifi 

POTRZEBA chłopaka lub młodego 
człowieka do odbierania i wydawania 
spcdni. S31 N Wood ul. 

POTRZEBA ręcznych 1 dziewcząt w 

naukę przy surdutach. 40 Ingraham 
ul. 

POTRZE'JA nrasownika na szewki 

przy surdutach. 754 N. Wood ul. 

POTRZEBA służącej do domowej ro- 

boty. 49 Sloan ul. Grosernia. 

POTRZEBA ręcznych dziewc^g,t przy 
surdutach. 95 Haddon ave., 2gie pię- 
tro. Rothgieser Bros. 

POTRZEBA prasownika przy surdu- 
tach. 95 Haddon ave. 2gie piętro. 
Rothgieser Bros. 

POTRZEBA mocnego chłopaka do 
piekarni. 1212 N. Leavitt ul. 

POTRZEBA dziewczyny 14 do 1C lat 
do lekkiej domowej roboty. Wygodne 
miejsce. 89 EJvergreen ave. 2gie pię- 
tro. blizko Robey. 18m 

POTRZEBA maszyniarek, kieszenia- 
rek i do podszewki. Także do sztafiro- 
wania przy surdutach. 69 McRsyno/U 
str. 18m 

POARZEBA prasownika na czysto i 
maszyniarek przy surdutach. Felder& 
Cohn, 78 Brigham str. 2gie piętro.l8m 
POTRZEIBA dziewcząt do ręcznycn 
robót przy suruutach. 951 North Wncd 
ulica 2óru 

POTRZEBA dziewcząt do rękawów 
szycia, kantów bejstowanla, sztafiro- 
wania kenwesu, fastrzygów wyciąga- 
nia. Przybylski, 134 Wabansia ave. 

18m 

POTRZEBA prasownika i podprasow- 
nika przy męzkich surdutach 888 Mil- 
waukee ave. 2gie piętro, w tyle. 

POTRZEBA dziewczyny do krawców. 
136 Front ul. 

POTRZEBA 17 letniego chłopca do 
prasowania kawałków małych szew- 

ków przy spodniach. 10 Park ulica, w 

tyle, pierwsze piętro; blizko Wood u- 
licy i Milwaukee ave. 

POTRZEBA maszyniarek, finiszerek i 
prasownika na szewki. Małych dziew- 
cząt do fastrzygów wyciągania, ryglów 
i dziurek robienia przy spodniach. 7S5 
Milwaukee ave. 

POTRZEBA maszyniarek do bejsto- 
wania kantów i małą dziewczyne do 
nauki przy surdutach. 636 N. Ashland 
ave. 

POTRZEBA dziewcząt do przebiera- 
nia i darcia szmat. Simon, 340 Grand 
ave. 23m 

POTRZEBA 5 niewiast do papierni i 
chłopa do belowania. 425 Milwaukee 
are. 

POTRZEBA pierwszych maszyniarek 
i do sztafirowania rękawów. Także 
prasownika na czysto przy surdutach. 
19 Will uL 

POTRZEBA dobrych finiszerek do 

spodni. 103 Augusta str. 18m 

POTRZEBA chłopaka do piekarni. 
1142 N. Lincoln ul. 18m 

POTRZEBA ręcznych dziewcząt przy 

surdutach. 256 Armitage ave., 3cie 
piętro. ; 

POTRZEBA młodej dziewczyny do 
pomocy w domowej robocie. Niepo- 
trzebuje prać. 1039 N. Hoyne ave. 

POTRZEBA dziewczyny do zwyczaj- 
nej domowej roboty. 2B7 W. Division 
str. Rosio. 

— ... I« 

POTRZEBA stałych i dobrych masży- 
niarek przy spodniach. Także dziew- 
cząt od 16 lat do robienia rygli, obrzu- 
cania szewków, wyszywania dziurek i 
czyszczenia spodni. Stała praca przez 
cały rok. Zapłata w każdą sobotę. 717 
Dickson str. róg Blanche. 17m 

POTRZEBA dobrych maszyniarek 
przy spodniach. 10 Park .str. w tyle, 
blisko Wood str. i Milwaukśe ave. 17m 

POTRZEBA 25 doświadczonych ma- 

szyniarek do Jedwabnych bluzek. Tyl- 
ko pierwszej klasy dziewczyny niech 
się zgłoszą. My zawsze mamy stałą 
pracę dla dobrych robotnic. Fisher & 
Swawite 231 Monroe ul. 20m 

POTRZEBA kobiet do przebierania 
szmat. 29 — 39 E. Diviaion str. róg 
Cherry ave. 19 m 

POTRZEBA dziewczyny od 18 do 20 
lat do domowej roboty. 728 Dickson 
str. 17 m 

POTRZEBA trzech prasowników do 
spodni na czysto. Stała praca i dobra 
zapłata. Zgłosić się natychmiast. 831 
North Wood ulica. I7m 

POTRZEBA mocnego chłopaka do roz- 

maitej roboty w piekarni pn. 726 West 
North ave. 17m 

POTRZEBA doświadczonego czelad- 
nika do składu rzeźniczego. Musi mó- 
wić po niemiecku. Zgłosić się jak naj- 
prędzej. 894 W. 31st str. S. Orcholski. 

17m 

POTRZEBA 10 maszyniarek przy spo- 
dniach. 29 Rose ul. blizko Chicago av. 

18m 

POTRZEBA maszyniarek do całych 
spodni. 564 N. Ashland ave. 17m 

POTRZEBA maszyniarek przy kolan- 
kowych spodniach. 567 Dickson str. 

18m 

POTRZEBA dobrej dziewczyny do ob- 
szywania szewków przy spodniach. 
103 Augusta ul. 17m 

POTRZEBA DZIEWCZĄT DO WY- 
SZYWANIA DZIUREK RĘCZNIE. 
FRED. KAUFFMANN SHOP. 42 W. 
JACKSON BLVD. 7ME PIĘTRO. PÓŁ- 
NOCNO ZACHODNI RÓG CANAL UL. 

17m 

POTRZEBA dziewczyny do zwyczaj- 
nej domowej roboty. 149 Potomac ave. 

2gie piętro. 17m 

POTRZEZA chłopaka i dziewczyny 
w szapie krawieckim. 564 N. Ashland 
ave., Hongoltz,, w tyle. 
DOM i lota na sprzedaż. Tanio. 245 
Armitage ave. 20m 

POTRZEBA dziewczyny do pomocy w 

lekkiej domowej robocie przy ame- 

rykańskiej familii. Zgłosić się z re- 

komendacyami 30 St. James Place, 
blizko Clark ul. 20m 

POTRZEBA 400 żonatych 1 samotnych 
mężczyzn do roboty na farmach robota 

na polu z ćwikłą., w Nebrasce i Michi- 
gan. Przejazd darmo i rent. Wysełamy 
w tym tygodniu. J. Lucas, Polski A- 
gent, 167 Washington ul. Pokój 18.17m 

POTRZEBA doświadczonych prasow- 
ników przy kamizelkach. 127 Haddon 
ave., 2gie piętro. 18m 

POTRZEBA stołowników. 659 Dickson 
str. róg Blackhawk str. 3cia piętro 
front. 22 m 

POTRZEBA robotników do roboty 
na kolei w Illinois, Iowa, Wisconsin 
i Michigan. Także do rozmaitej innej 
roboty. Polscy Agenci, 81 So. Canal 
ul. i 20 W. Madison ul. Asping & 
Sweet. xxx 

POTRZEBA służącej do małej fami- 
lii. Adres 531 Noble ul. Pierwsze pię- 
tro. XXX 

POTRZEBA 40 dziewcząt dzien- 
nie do domowej roboty 1 restauracyl. Do- 
bra zapłata. K"lb, 772 Milwaukee ave. 

Naprzeoiwko Cłeaver ul. Polskie biuro. 
Otwarte w Niedzielę. X 

POTRZEBA dziewczyny do zwyczaj- 
nej domowej roboty. 216 Evergreen 
ave. Mrs. Samollow. 19m 

POTRZEBA dziewcząt da owijania 
jedwabiu. Oscar Heinemann, 63 Mar- 
ket str. 19m 

POTRZEBA dobrych maszyniarek do 
spodni, 13c., 14c. i 15c. od pary. Stała 
pracy przez cały rok. 1054 W. 18th 
place. 18m 

POTRZEBA BEJSCIARZY I PRASO- 
WNIKÓW DO KANTÓW PRZY SUR- 
DUTACH. FRED. KAUFFMANN'S 
SHOP, 42 W. JACKSON BLVD. 7mo 
PIĘTRO. PÓŁNOCNO ZACHODNI 
RÓG CANAL STR 17m 

POTRZEBA dobrego rzeźnika. 124 
Cornell ul. 17ra 

POTRZEBA kieszeniarek, symsarek 1 
styciarek przy kostumerskich spo. 
dniach. 355 W. Ohio str. górne piętro. 

xxx 

4 PANIEN i mą2atek dt> wyu- 
K/ATf7QnO uczenia 6l<j kroju 1 szycia. U- 
1 Uli dzłelam w dzioń, dla 

pracujących wieczorem. 

CRALIK, 658 S. Ashland Are. 

POTRZEBA panien I mężatek, 
$16 cała tjaukst kroju i krawieczyzny, 
uczymy we dnie i wieozorem. 

Zł, FEIBT, 8e4ff l8t«PŁ. 

pOTRZEBA 100 dziewcząt do mycia #tai*k, 200 
-*■ do domowej roboty — zarazem kucharek i 
dziewcząt do hoteli. 

643 MILWAUKEE AVE. 
PANI SCHMIDT AGENCYA PRAUY. 

POTRZEBA służącej do domowej ro- 
boty. Zgłosić się do Adm. DzlenniRa. 

xxx 

POTRZEBA 50 dziewcząt doświadczo- 
nych maszyniarek. J. W. Johnson Co. 
32 Macedonia str. blisko Wood ł Divi- 
alon str. 20m 

POTRZEBA 40 doświadczonych dzie- 
wcząt z doświadczeniem w przebiera- 
niu nowych wełnianych szmat. Płaca 
$7.50. Illinois Woolen & Cotton, Mfg. 
Co. 179 W. Taylor atr. 2Qm 

POTRZEBA 50 maszynlarek przy 
damskich reprach. Banner Waist Co. 
161 So. Clinton str. xxx 

POTRZEBA doświadczonych maszy- 
niarek przy damskich reprach i stroj- 
nych kaftanach "dressing saąuea". En- 

terprise Mfg. Co. 286 W. Superior 
Court, pomiędzy May i Centre ave., 1 
blok na południe od Chicago ave. 29m 

DATD7CD i codzienni® d*lewcząt do H*. 
III 1 K#.I;I>A fl'ftur«cyl hotelów 1 domow-j 1 loboty. Najyaraea pol.kU 

biaro w miernie. 

909 Milwaukee At. biizko A«bi«nd »▼, 

POTRZEBA 2000 mężczyzn 1 dziew, 
cząt do roboty w mieście i poza mia- 
stem; ludzi na farmy i do ogrodowej 
roboty na plantacyach z cukrowymi 
burakami; także samotnych męż- 
czyzn i mężów z familiami do stanów 
Nebraska, Kansas, Colorado, Wiscon- 
sin, Michigan i Illinois. Dostarczam 
zajęcie przy kolei, w kamieniołomach, 
fabrykach, tartakach, kopalniach 1 

rudą żelazną., oraz w hotelach, restau- 
racyach i przy prywatnych familiach. 
Przyjdźcie i spróbujcie moją uczciwą 
i już kilka lat istniejącą agencyę. Ja 

jestem jedynym agentem w Chicago 
który natychmiast zwróci wam pienią- 
dze jeżeli nie dostaniecie pożądaną 
robotę. Chicago Employment Agency, 
167 Washington ulica, pokój 16, 17 i 18. 
— J. Lucas, prawdziwy Polski agent. 

3 cz 

POTRZEBA doświadczonych maszy- 
niarek przy damskich reprach. Stano- 
wczo najlepsza zapłata. B. Schram cnd 
Co. 230—232 Market str. 20 m 

POTRZEBA 5 mężczyzn ze szuflami 
miejska robota. 425 Milwaukee ave. 

POTRZEBA 6 mężczyzn do robienia 
mostów. 425 Milwaukee ave. 

POTRZEBA 25 mężczyzn na kolej. 
Przejazd darmo. 425 Milwaukee ave. 

Kupno i Sprzedaż. 
Baczność Rodacy! 
JA WAM radzę chodzić do swoich a nie 
obcych. Idźcie i przekonajcie się, że 
u J. PIOTliO WSKIKGO możecie do9t«d 
taniej Karty Okrętowe i wysyłki pienię- 
dzy niż gdziekolwiek indziej. Co tydzień 
odohodzą bardzo dobre okręty do Bre« 
mon, Hamburgu i Rotterdamu. Także 
sprzedaje piękne farmy w Stanach Wis- 
consln 1 Mich i?an. Każdemu radzę kto 
ma dużą familię i kto chce być swoim 
własnym panem, a uniknąć smrodów 
stokjardowtkich i nie mieć biedy w Chi- 
cago, to niech kupi sobie farmę, a będzie 
on i jego familia zdrowszą i szczęśliwszą 
aniżeli w mieście. 

Proszę iść do jego biura, a jestem pe- 
wny, źe nio będziecie narzekali. 

Biuro jest otwarte od 8 rano do fi go- 
dziny wieczorem. Numer biura 414 MII* 
wuukee Ave. albo domowe biuro 8121 S. 
Morgan ul. w Aptece blizko 31 ul. 

Z uszanowaniem Wmz ,[o(Jalt 
JAKÓB ŁOBAR/.EWSKI. 

Gdzie najłatwiej znaleźć pracę? 
Zwaciim uwagę rodaków, żo farmy w oko- 
icy Thorp, Wiaconsin, są jedyną miejsco- 
wością w Ameryce, gdzie farmerzy do- 
chodzą do dobrobytu i dorabiają się 
majątku. 

Dwa są tego powody; Pierwszy, że 
7iemia tamtejsza jest wyborna i pl.my 
daje obfite. A drugi powód, że farmer 

może tam każdego czasu dostać pracę 
przy tartakach, przy drzewie i przy 
nowej kolei, którą obecnie budują 
przez środek naszych gruntów, gdzie 
staćya kolei będzie otwarta 1 nowe 
miasto założone. 

Lepszej okolicy do osiedlenia się nie znaj- 
dziecie w całej Ameryce. Nasze grunta 
położone są o sześć mil od miasta Thorp. 

Piszcie do mnie po książki 1 informa- 
cye lub odwiedźcie mnie w oflsie. 

MARYAN DURSKI. 
2fi« ARMITAGE ATU. 

NA SPRZEDAŻ. 
Lota i murowany dom na 3 <24.000 
reota na Maryanowie, za ^V±VJv/v 
Lota i dom na jedną familią na Jadwigo- 

wie, potrzeba tylko |200 wpłaty a reszta 
rentem. 

Lota i murowany dom na 4 renta wraz 

z mleczarnią na Maryano- .$3000 
Lota i dom (cottage), 6 pokoi, £ AA 

na Maryanowie, za tpAUl/l/ 
80, 401 120 Akrowe farmy z budynkami 

sprzedaję na 5 lat wypłaty, taksamo wy- 
mieniam property na farmy. 

Szyfkarty z Europy do Chicago 846. 

ADAM MAJEWSKI, 561 Sobie Sł. 

NA SPRZEDAŻ dobrze opłacająca się 
grosernia na Maryanowie z powodu 
wyjazdu z miasta. Zgłosić się do W. 
Duźewskiego„ 458 Noble ul. 20m 

DOBRA grosernia na sprzedaż, w do- 

brej okolicy, "cash trade". Sprzedam 
tanio. Dobra sposobność dla inteligen- 
tnych ludzi. Adres w Adm. Dziennika 
ChicagOBklega 19m 

NA SPRZEDAŻ piękny duży po naj- 

nowszemu urządzony dom o 2 flats, 
basement 9 stóp wysoki, który można 
przerobić na fiat, jest to praktycznie. 
8 piętrowy dom. 1% bloku od Chicago 
ave. tramwajów, blizko Garfield Par- 
ku. Damy jako wielką ofertę za $4950. 
Częściowa gotówką. Właściciel na 

drugiem piętrze. 275 Drakę ave. 

MŁODE małe pieski Francuzkie pu- 
delki na sprzedaż. G87 Elston ave. 

NA SPRZEDAŻ sprzęty domowe, ta- 

nio, prawie nowe, dobre dla nowożeń- 
ców. Zgłosić się natychmiast. 14 Les- 
sing ul. blizko Chicago ave. w tyle, u 

góry. 

NA SPRZEDAŻ z drugiej ręki ubrania 
damskie i dla mężczyzn. Tc»fcfon 
Graceland 2814—1730 Addison ul. 

NA SPRZEDAŻ kompletne urządzenie 
do 12 pokojowego domu, włączając 
square fortepian. Bardzo tanio. Tele- 
fon Graceland 2814 — 1730 Addison 
ul- I ; ! 

NA SPRZEDAŻ 2 wozy i 2 konie. Ta- 
nio. 33 Ayers (; urt. 2Cm 

NA SPRZEDAŻ dobry narożny atlon, 
z tak zwanym "boarding house"; 
znakomita sposobność dla Polskich 
małżonków. Chętnie udzielę wszelkich 
informacyl. Adresujcie nr. 1394 Dzien- 
nik Chlcagoskl. 

KUPNO I SPRZEDAŻ. 
' 

S300 
Wpłaty potrzeba ażeby kupić sobie 2 piętrowy dom 
na 2 pomieszkania i rentem spłacić resztę długu. 
Domy te są na wykończeniu przy Hamlin Ave. pomiędzy Dfrersey Ave. 
i Schubert ulioy blisko Domu Starców i Sierot w Avond.ile. 

Loty 27 stóp szerokie, w ulicy wszelkie ulepszenia, jak woda, 
sewers i gas, przed domami śliczne cieniste drzewa. 

Bliższych informacyi udziel.tją 

HEAFIELD & KIMBELL, 
właściciele. 

1219 Chamber of Conimerce Building. 
lub EDM. SZAJKOWSKI, Agent, 2566 Milwaukeo Av. 

Ofla otwarty także w Niedzielę po południu. 

SZYFKARTY. 
m 

Najlepsze 
Okreta. 

Najniższe 
f Ceny. 

Jeżeli chcecie wysłać szyfkartę lub pieniądze do kraju dla 

waszych krewnych lub znajomych, to przyjdźcie do naszego o- 

fiBU, gdzie znajdziecie akuratną, uczciwą i skorą usługę. 

Schlytern i Przybysz,8" cKK.™' 
* 1 

WM. E. HATTERMAN, 
7óS Milwaukee Avenue. 

Pożyczki na Realność 
po najniższych ratach procentu. 

NASZ SKARBIEC DO PRZECHOWYWANIA PIENIĘDZY LCB 
RZECZY WARTOŚCIOWYCH ZOSTAŁ POWIĘKSZONY. 

SKRZYNKI PO $3 ROCZNIE. 

DO SPRZEDANIA. 
Kcitb ulica dwa domy i 900 
Hermitafje Ave. dom murowany, 500 
Leavitt ulica dom murowany, $3,000 
Paulina ulica nowy dom murowany ^00 
Wood ulica dom murowany, 9HA 

8 renty, każdy po 8 pokoi! 
Augnata ulica Spiątrowy dom <SM KflTl 

murowany, 6 rontów VTXj«JV/\/ 
Will ulica dom murowany,, Oo 7Afi 

5 rentów 
Huron ul., dom murowany. CO ylOH 

823 rontu V^,tUU 
Paulina ul., dom drewniany. cnfl 

$31 reutu 

Aebland »ve., dom murowany, 3 renty. 
każdy po 6 pokoi, sraz i kąpiel i Qi tnn 
do tego dwie loty, tylko IrijcIUU 

Wood ul., dom drewniany, Cl Cfjf) 
2 renty vl)«A/V 

"!Ąl!-to""" $3,150 
Mam kilka dobrych margeczy do sprzedania. 

TffAPTT OTAIO ®94 miwnłlłM Artttoe, 
i fcUrlL O 1 AJX, blisko Noble ulity. 

Na Sprzedaż w Avondale. 
Hamlin Ave. obok domu Starców 1 Sie- 
rot 2 piętrowe domy o 2ch mieszkaniach 
ca łatwe miesięczne wypłaty. 

Potrzeba tyllto $300 zadatku reeztę mo- 

żna opłacać miesięcznie rentom. 

Loty są 26 i 27 stóp szerokie, przed ka- 
idą lotą śliczne cieotate drzewa. 

Bliższych informacyi udzieli 

Edmund Szajkowski, 
2566 Milwaukee Arcnue. 

Ofla otwarty codziennie i w Niedzielę po 
południu. 

CHCĘ WYPRZEDAĆ 
Jak najprędzpi lotę na północno-zachod- 

nim rogu Hamlin Ave, i 
George ul., 84x122........^ OL/ 

Hamlin Ave., front na zachodnirj stroni* 
ulicy, bliskoDiversey, 2 Cfc/I C\C\ 
loty, 25x125, knżda vP -±.\,J\y 

dogodne. ERNST STOCK, 374 E. Division al. 
NA SPRZEDAŻ salon. 160 W. Huron 
ul. 17m 

MUSZjg sprzedać za jakakolwiek ce- 

nę interes mleczarski, — konie, wo- 

zy i wszelkie porządki; 16 kan mleka 
dziennie, 10 kan w butelkach. 'Lease" 

na cztery lata, Sprzedaję z powoda 
choroby. 238 Augusta ul. I7m 

NA SPRZEDAŻ grosernia. Stare wy- 
robione miejsce, z powodu choroby 
musi być' sprzedana. 585 Dlckson ul. 

20 m 

■ 

NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy murowa- 

ny dom, 4 flats 1 basement, nizka ce- 

na. Właściciel, 376 N. Marshfield av. 
NA SPRZEDAŻ dobrze opłacający się 
narożny salon, w polskiej okolicy. 
Lease na pięć (5) lat. Adres w Adm. 
Dziennika Chicagoskiego. xxx 

NA SPRZEDAŻ mała grosernia w pol- 
skiej okolicy. Adres w Adm. Dziennika 
Chicagoskiego. 19 m 

NA SPRZEDAŻ pierwszorzędny salon 
pn. 50 Ingraham str. róg Noble st. 17m 

PARA ogrzewany dom i lota na sprze- 
daż tanio. 952 N. Leavltt str. 20m 

* — 

NA SPRZEDAŻ krawiecki szap, motor 
10 maszyijt 1191 N. Leavitt *tr. 18m 

FARMY. FARMY. 
16f> Akrów. 70 mil od Cbłcngo, dobro bu- 

dynki; dobry prunt. G Mil od polskie- 
go kościołn. Tanio do sprzedaniu lub 
na wvmianę na Chlcagoskle properta 
bez długu lub z małym długiem. 

60 Akrów, 65 mil od Chicago, z lnwen- 
tarzem; dobry urodzajny gruut. Musi 
być sprzedana z powodu śmierci go- 
spodarza. Tylko 2 mile od polskiego 
kościoła 1 od miasta. 

29i> Akrów w Michigan. Dobre budyn- 
ki, dużo bydła 1 wszystko co jest po- 

| tr2ebnem na farmie. Na sprzedaż tyl- 
ko. Cena $G,8l)0. Gotówki potrzeba 
$2,800. Pierwszorzędna farma. 

Git Akrów w Wlsconain. Wszystkie 
budynki. 11 Akrów jeziora; dużo ryb. 
Niema żadnego Inwentarzu. Na sprze- 
daż lub na wymianę na properta nie 
obciążone wielkim długiem. Mamy 
wiele innych farm w Illinois, Indiana, 
Michigan i Wlsconsln, i w lnnyoh sta- 
nach Ameryki, Mamy dużo farm na 

wrpłate, małych l dużych, w "Wlscoń^ln 
lub Michigan. Po bliższe informacy# 
piszcie lub zgłoście się do 

A. A. Jankowski & Go. 
Tokój 507, 84-86 LnSalle Street, 

Chicago. 
Lub w wieczór I w Niedzielę po połu4. 

2536 Milwaukee Avo., Avoudale. 

TAKI DOM DAJEMY DARMO. 
50,000 akrów wybornych gruntów fiirmpr 
sklch 1 leśnych, w powiecie Oates, etanie 
Wisconsin. Dobra rola; wody pod dosta- 

tkiem; położona od 8 do 6 mli od miasln. 
Nizkie ceny 1 łatwe warunki. Zgłoście 
lię lub płajjcle do 

GEO. KNOBLALCH FARM LAND CO, 
°£"y 115 Dearbora n!„ &k6i 

£';W MUffautw 

Na Sprzedaż 
1C0 lotów w ciągie roanąeem przedmieściu EUmon 
Parlt, Poili* wraz r. gwarancyą wykazują czj- 

aty tytuł doatarczam darmo, Loty ■ frontem na 

nta011*: $150 
Wth^Conrt, Aotski i woda zaproWt- ^250 
57th^Ave., ścieki 1 woda zaprowa $250 
G6tb Conrt, woda zapro- $200 
Ta loty znajdują ilą nomlądzy Grand t Armitajre 
Av». Nie e/.ekitlcl« Jeżeli chcecie kor*yatać z tej 
taniej furty. Na iąd»ui« wyayłamy plan. 

ERNST STOCK, 374 E. Division [II. 
NA SPRZEDAŻ bardzo tanio murowa- 

ny cottage 2 flats, dolna część cał- 
kiem nowa. 1337 Sacramento ave.27m 

NA SPRZEDAŻ skład rzeźnlczy i 
gro8ernla tanio, dobre miejsce. Docho- 
du $40 do $50 dziennie. Sprzedaję z 

powodu innego interesu. 260 North 
Sangamon ulica. 18 m 

NA SPRZEDAŻ salon 1 groaernia. Ta- 
nio. 420 N. WlnehMUr ar* lf» 


