
NIzkie ceny na ekskursyę do As- 

bury Park, N. J. 

Kolej "Wąbash" sprzedawać 
będzie tykiety ekskursyjne od 

Chicago do Asbury Park, N. J. po 

$21.35 za podróż tam i z powro- 
tem, i stosunkowo nizkie ceny od 

innych punktów. Wyjechać moż- 

na w czasie od 2ggo Czerwca do 

2go Lipca, a wrócić można naj- 
później 3Igo Sierpnia przez depo- 
zytowanie biletu i zapłacenie na- 

leżnego kosztu. Pasażerowie kb- 

lei "Wabash'' mają przywilej je- 
chania parowcem na jeziorze po- 

między Detroit i Buffalo, parow- 
cem na rzece Hudson od Albany 
do Nowego Yorku, i mogą wziąć 
krótką podróż na oceanie bez ex- 

tra kosztu-. Po ilustrowaną N. E. 

A. broszurkę kolei "AYabash", 
zawierającą wszystkie szczegóły, 
zgłoście się lub piszcie do F. A. 

Palmer, A. G. P. A., 97 Adams 

ul., Chicago, 111. 
14CZ 
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Wielka Wyprzedaż Mebli. 

Z powodu wycofania się z in- 

teresu, począwszy od dnia 25 Ma- 

ja r. b. przez trzy dni w tygodnia 
to jest w każdy poniedziałek, 
czwartek i sobotę będziemy wy- 

przedawać cały zapas mebli, pie- 
ców itp. rzeczy po cenie niżej ko* 

sztu. 

613 Milwaukee ave. 

Krewnym i znajomym dono- 
simy tę smutną wiadomość iż 

na j u koc b u ń s-/y sy ti elc nnsz 

Stanisław Kozioł, 

przeniósł s:e w krainę Nie- 
bieską dnia 2 Czerwca o sodz. 
5tjj rano, przeżywszy 2 Lita 
i 9 miesięcy. 

Pogrzeb odb:dz'e się w Nie- 
dzielę d. 4'^o Czerwca o gcdz. 
9" ej rano z domu żałoby pn. 
tfO Cornell ul. do kościoła św. 

Jana Kaniego, a stambjd na 

cmentarz: św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrząlek za- 

praszamy wszystkich krew- 
nych i znajomych w smutkn 
pogrążeni: 

Ignacy i Helena Kozioł, 
rod2ice; Franciszka, siostra; 
Katarzyna Kozioł i Józefa 
Zdziarek, babcie; Marcin 
Kozioł i Wincenty Zdziarek, 
d/-iatkowie. 

Drobne ogłoszenia 
CO WYNAJĘCIA skład rzeźniczy. 
wszelkie urządzenia, lodownia, bary, 
narzędzia i wszystko w komplecie. 
Rent $25.00 miesięcznie ze wszyst- 
kiem. Adres w Adm. Dziennika Chica- 

goskiego. 3 c 

DO WYNAJĘCIA skład dobrze uloko- 
wany na jakikolwiekbądź interes. 

$15.00 miesięcznie. 293 W. Fullerton 
ave. blisko Western ave. 5 c 

■waMnHnnBMnaBMaaMaMnHBMMBMHnwM 

DO WYNAJĘCIA skład z mieszka- 
niem, dobry na skład rzeźniczy i gro- 
sernię, pół bloku od kościoła śś. Ap. 
Piotra i Pawła w North Chicago. Zgło- 
sić się p. n. 74 Front str. w salonie. 

o — 

DO WYNAJĘCIA fiat $9.00 pięknie 
urządzony 4 pokojowy fiat dla małej 
familii. Nowe gazowe pająki, malowa- 
ne ściany. Sanitary klaset. L. Rafió- 
ski, 197 West North ave. blisko Ash- 
land ave. 

PIENIĄDZE do wypo-życzenia na pro- 
perta na północno zachodniej stronie 
miasta. Prywatna osoba — nizki pro- 
cent i żadnego komisowego. Piszcie 
listy. Adresujcie: Nr. 1300 Dziennik 
Chicagoski. Chicago. 5 c 

ZGUBIONO 
we czwartek, pomiędzy goazlną %6tą 
a 6tą, na May ulicy, blisko Milwaukee 
ave. złoty zegarek, wysadzany dya- 
mentaml, dobra nagroda. Weronika 
Schroeder. 11 Crittenden str. 

POLAK, kawaler, lat 30, poszukuje 
miejsca przy księdzu polskim, może 
być zakrystyanem kościelnym lub lo- 
kajem. Zna się przytem na kuchar- 
«twie. Wynagrodzenie mierne. Adres: 
Władysław Juchniewicz. 18 Canal str. 

Camegie, Pa. 

POSZUKUJĘ 
wspólników do kupienia całej sekcyi 
gruntu po $4 za akier, 6 mil od pol- 
skiego kościoła w okolicy Thorp, 
Wisconsin. Ktoby z rodaków miał za- 

miar być w tym interesie. Niech się 
zgłosi po bliższe informacye do F. 

Kowalewski, 33 Will str. Cihcago, 111. 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 
614 N. Ashland ave. 2gie piętro. 
DO WYNAJĘCIA dwa pokoje stoso- 
wne dla dwóch ludzi. 55 Tell place. 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę 
bez wiktu. 576 Milwaukee ave. 

POTRZEBA mężczyzny na stancyę. 
295 Augusta str. w tyie. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszkanie 
z wiktem lub bez. 25 Emma str. 

PANNY I MĘŻATKI. Daję lekcye 
kroju i szycia od 31go maja do 15go 
czerwca darmo. Gralik. 658 N. Ash- 
land *r% 

Bank Pułaskiego otwiera nową 

Ó4tą Seryę podług dotychczaso- 
sowego system-u na 10 lat, t. j. 
1254 centów od każdej akcyi ty-.- 
godniowo na $100.00 — czyli 
$1.25 od 10 akcyi tygodniowo na 

$1,000.00; zarazem otwiera i6tą j 
Seryę podług systemu na 5 lat, 
t. j. 25 centów od akcyi tygodnio- 
wo na $100.00 — czyli $2.50 od 10 

akcyi tygodniowo na $1,000.00. 
Akcye kupić można każdego 

czasu w ofisie sekretarza A. J. 
Kwasigroch, 165 W. Blackhawk 
str., lub na posiedzeniu w lokalu 

zwanym Halą Bankową czyli Nr. 

3, w gmachu szkolnym przy ko- 

ściele św. Stanisława K. w każdą 
Sobotę wieczorem. 

Zarazem oznajmia się, że są 

pieniądze do wypożyczenia. 

DZIENNIK CHICAaOSKt 
6taie wychodzi o 8-mIu stronicaen. 

JPrŁAOA. 
DATH7CD i codati-nnie dzi-wczęt do He« 

rlł « łf / P łlA 8 ""racji hotelów i dotnow- j 
* roboty. Naj-jrarszu polaki* 

biuro w miejcie. 

909 Milwaukee At. blizko Ashland ar. 

POTRZEBA służącej do domowej ro- 

boty. Zgłosić się do Adm. Dziennika. 

POTRZEBA 50 maszyniarek przy 
damskich reprach. Banner Waist Co. 

161 So. Clinton str. xxx 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 
C32 Milwaukee ave. Pierwsze piętro 
front. 

POTRZEBA dobrego prasownika na 

czysto przy surdutach, ręcznych do 

guzików przyszywania i do sztafiro- 
wania. 571 Dickson str. 2gie piętro w 

tyle. 

POTRZEBA ręcznych dziewcząt do 

wszelkiej roboty. 127 Haddon ave. 

POTRZEBA bushelmanów i brosze- 
rów przy dobrych surdutach. 127 Had- 

don avo. 

POTRZEBA doświadczonej kiesze- 
niarki na wierzchnie kieszenie i do 

podszewki, ręcznej dziewczyny do bej- 
stowania kantów i sztafirowania, ma- j 
łej dziewczyny w naukę, chłopaka 
lub dziewczyny do robienia rygli na 

maszynie i prasownika na szewki 

przy dobrych szapowych surdutach. 
27 Emma str. Zgłaszać się przez cały 
tydzień w tyle u góry. 
POTRZEBA pierwszego maszyniarza 
do wszywania rękawów, takie jednego 
do tejpu obciągania. G92 N. Ashland 
ave. 5 c 

POTRZEBA dziewcząt do bejstowania 
kantów przy chłopięcych surdutach. 
Lekka robota i dobra zapłata. Zgłosić 
się p. n. 95 Haddon ave. trzecie pię- 
tro. 5 c 

POTRZEBA dziewczyny albo starszej 
niewiasty do domowej roboty. Pier- 
wszorzędne miejsce i dobra zapłata 
dla odpowiedniej. Edelson, 740 Mil- 
waukee avei. 

POTRZEBA małej dziewczyny do ba- 
wienia dziecka. 113 Augusta str. w 

»tyle. 

POTRZEBA maszyniarek do surdu- 
tów. 157 Gault court. 

POTRZEBA dobrego człowieka do 
pomocy w salonie. 33G N. Sangamon 
str. 6 c 

POTRZEBA pierwszej ręcznej dziew- 

| czyny, także do robienia rękawów i w 

naukę przy surdutach. 953 Leavitt 
str. blisko Milwaukee ave. 5 c 

POTRZEBA kieszeniarek 1 dziewcząt 
do ręcznej roboty przy surdutach. 558 | 
Holt ave. 

POTRZEBA dziewczyny do ofisu, któ- 
ra wyraźnie pisze. Marcel Stan. 785 
Milwaukee ave. 

POTRZEBA dziewczyny do restaura- 

cył. 490 Noble str. 3 c 

POTRZEBA dziewczyny atryperki pn. 
316 Haddcn ave. blisko Dirision 1 Ro- 
bey str. 3 c 

POTRZEBA maszyniarek, doświad- 
czonych styciarek do surdutów i 8 
dziewcząt do szycia dobrych szapo- 
wych surdutów. 373 W. Ohio str. S. 
Newman. 3 c 

POTRZEBA pierwszych ręcznych do 
bejstowania kantów i dziewcząt do 
małej roboty. 558 N. Paulina str. 3c 

POTRZEBA "bench" molderów. GGG 
Milwaukee ave. xxx 

POTRZEBA służącej 1 dziewcząt do 
domowej roboty. 6G6 Milwaukee ave. 

xxx 

POTRZEBA stolarzy. C6G Milwaukee 
ave. xxx 

POTRZEBA ludzi do pracy. GGG Mil- 
waukee ave. xxx 

POTRZEBA maszyniarek, pierw- 
szych ręcznych, także do sztafirowa- 
nia, guzików przyszywania i fastrzy- 
gów wyciągania. 757 N. Ashland ave. 

POTRZEBA prasownika i prasownika 
na szewki, maazyniarek, ręcznych 
dziewcząt i dziewcząt w naukę. 773 

Girard str. 

POTRZEBA szewca na reperacye. 
Stała praca. W. Montrose boul. i El 
ston ave. 
■ ...i.. ■ ii —immmm 11 

POTRZEBA pierwszych i drugich 
maszyniarek, także ręcznych dziew- 
cząt przy surdutach. 47 Brigham str. 

POTRZEBA prasownika przy spo- 
dniach. 998 N. Winchester ave. 

POTRZEBA natychmiast dziewczyny 
do domowej roboty. 124 Front str. 

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

POTRZEBA Kieszeni arek przy sur- 

dutach. Stała praca, dobra zapłata dla 
odpowiednich dziewcząt, w sobotę pół 
dnia. 692—696 N. Ashland ara górna 
piętro. 

POTRZEBA dziewczyny do lekkiej 
domowej roboty. 198 W. Divisioij str. 
2gie piętro. xxx 

IPOTRZEBA KIESZENIAREK 5i/2 c. 

OD PARY. TAKŻE DO PISOWANIA 
SPODNI. M. SMEJA. 1166 N. OAK- 
LEY AVE. RÓG HAMBURG STR. 6c 

POTRZEBA dobrej kobiety do mycia 
butelek. 1728 Milwaukee ave. 3 c 

POTRZEBA 200 robotników na farm'/ 
w Nebraska, do roboty na plantacyach 
z ćwikł«ą. Przejazd darmo. J. Lucas, 
Polski Agent. 1G7 Washington str. Po- 

kój 18ty. 5 c 

POTRZEBA maszyniarek przy dobrych 
surdutach. 208 Van Buren str. 4te pię- 
tro. 3 c 

POTRZEBA pierwszej klasy bejścia- 
rek do dziur około ramion przy do- 
brych surdutach. 208 Van Buren str. 
4te piętro. 3c 

POTRZEBA maszyniarek, finiszerek 
i prasowników przy żakietach i su- 

kniach. Percivel B. Palmer and Co. 
2CG—272 E. Adams str. 6 c 

POTRZEBA maszyniarek przy spo- 
dniach. 355 W. Ohio str. górne piętro. 

5 c 

POTRZEBA ręcznych dziewcząt, ma- 

szyniarek i prasowników przy surdu- 
tach. 346 W. North ave. 3 c 

POTRZEBA dziewcząt do szycia dziu- 

rek ręcznie. Także finiszerek w sza- 

pie. G. Prebenson. 127 Haddon 
ave. 2gie piętro. 3 c 

POTRZEBA prasowników przy kami- 
zelkach. G. Prebenson. 127 Haddon 

ave. 2gie piętro. 3 c 

POTRZEBAWOŹNICY NA WÓZ Z 

BUTELKOWEM PIWEM. KOMISO- 
WE. MUSI MIEĆ SWÓJ WŁASNY 
WÓZ. ZGŁOJCIE SIĘ 297 CORNELL 
STR. 3 c 

POTRZEBA 6 żonatych stałych męż- 
czyzn do roboty w fabryce w Wiscon- 

sin. Płaca $1.50 dziennie. Tani prze- 
jazd. Kościół i szkoła na miejscu. 1G7 
Washington str. Pokój 18 J. Lucas, 
Polski Agent. 3 c 

POTRZEBA maszyniarzy, doświadczo- 
nych styciarzy do surdutów i 8 męż- 
czyzn do szycia dobrych szapowych 
surdutów. 373 W. Ohio str. S. New- 
man. 3 c 

POTRZEBA pierwszych ręcznych 
dziewcząt przy surdutach. 199 W. 
North ave. 5 c 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 149 Potomac ave. średnie pię- 
tro. 6 c 

POTRZEBA dziewczyny do robienia 
rygli przy spodniach. 133 W. Division 
str. 3 o 

POTRZEBA 100 dziewcząt do mycia stanflt, 200 
do domowej roboty — zarazem kucharek i 

dziewcząt do hoteli. 
613 MILWAUKEE AYE. 

PANI SCHMIDT AGENCYA PRACY. 

POTRZEBA starej kobiety do bawio- 
nia dziecka. 9G Division str. No- 
ble str. 

POTRZEBA dziewczyny do ofisu; do- 
świadczenie niepotrzebne. Musi mó- 
wić po polsku. 641 Milwaukee ave. u 

góry. 
POTRZEBA starszego człowieka do 
roboty około domu. 569 W. Erie str. 

POTRZEBA dobrych mocnych chło- 
paków i dziewcząt do roboty w fabry- 
ce, do nauczenia się fachu. $4.00 ty- 
godniowo na początek. Zgłosić się 
1533 Lake str. Chicago Vial Mfg. Co. 

POTRZEBA maszyniarek przy surdu- 
tach. 188—190 Gault court. Yann- 
green. 6 c 

POTRZEBA ręcznych dziewcząt do 
sztafirowania, do przyszywania guzi- 
ków i małych do pikierowania kla- 
pów. Maszyniarek do robienia kołnie- 
rzy i rękawów przy surdutach. 683 
Holt ave. 

POTRZEBA dziewcząt do bejstowania 
kantów, do sztafirowania 1 małych w 

naukę. G83 Holt ave. 

POTRZEBA dobrego odpowiedzialne- 
go mężczyzny "salesmana" do sprze- 
dawania "A. B." błyszczu do pieca i 
błyszczu do metalowych naczyń, gro- 
sernikom i składom z towarami żela- 
znemi. Musi mówić po niemiecku 
angielsku lub po polsku i angielsku. 
Taki który może przysporzyć trochę in 

teresu ma pierwszeństwo. Najdłużej 
istniejący błyszcz do pieca w tym han- 
dlu. wyrabiany przez 24 lata. Zgłosić 
się do Ayling Bros. 14 Haddon ave. 

Cłiicago. 3 e 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 37 Milton ave. 

POTRZEBA mężczyzn do roboty w 

% 
szmatami. 39 Milton ave. 

POTRZEBA dziewczyny do zwyczaj- 
nej domowej roboty. Pani Eichen- 
baum. 917 Milwaukee ave. górne pię- 
tro. 

POTRZEBA kenwesora do roboty na 

wozie. Płaca i komisowe. Musi mówić 
po polsku i angielsku. Zgłosić się 
pomiędzy 8 a 9 rano lub 5 a 8 wieczo- 
rem. C25 Milwaukee ave. 

NA*STANISŁAWOWIE~dom dwu ~pię: 
trowy z lotg. za $2400, potrzeba go- 
tówki $500. Na Jadwigowie dom na 

cztery pomieszkania, ładne, widne, 
duże pokoje, rentu $ 35, oddam za 

$3350. Teofil Stan. C94 Milwaukee 
; ave. blisko Noble str. 

POTRZEBA dobrej pierwszej maszy- 
niarki lub maszyniarze przy surdu- 
tach. 34G W. Ncrth ave. drugie piętro. 

POTRZEBA maszyniarek i ręcznych 
dziewcząt do robienia-kieszeni przy 
surdutach, także małych dziewcząt w 

naukę. 9 Thomas str. róg Wood str. 

POTRZEBA krawców i bejściarzy do 
wszelkiej roboty około surdutów. 9 
Thomas str. rós Wood str. « 

POTRZEBA dziewcząt albo kobiet do 
finiszowania spodni. Najlepsza zapła- 
ta i stała praca. Można szyć w domu 
albo w szapie. Sidney Cahn and Co. 
955 W. 21st. place. 5 c 

POTRZEBA doświadczonej dziewczy- 
ny do szycia sukien. 91 Front str. 5c 

POTRZEBA stolarzy. NorthWestera 
Cabinet Works. 101—103 Eaet North 
ave. w tyle. 

PRACA. 
POTRZEBA dziewcząt do wszystkich 
ręcznych robót przy surdutach. 951 
N. Wood ul. 3 ni 

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

POTRZEA dziewcząt do pracowania 
we fabryce rękawiczek. Eisendrath 
Glove Co., róg Elston i Armitage 
aves. 3 c 

POTRZEBA mężczyzn do rozbierania 
budynków. Dobra zapłata. 425 Milwau- 
kee ave. 5c 

FOTliZEBA natychmiast dziew- 
cząt do rozmaitej roboty. — Dziewczęta 
szukające za pracą gdzieindziej raczą 
plę zgłosić gotowe do pracy do Kolba, 
772 Milwaukee Ave., naprzeciw Cleaver. 

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 z 

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, 
1G7 Washington ulica, pokój 16, 17 118.- 
— J. Lucas, prawdziwy Polski agent. 

3 cz 

POTRZEBA 25 STRYPEREK DZIE- 
WCZĄT. GROMMES & KENNEDY. 
230 E. KINZIE STR. BLISKO STATE 
STR. 5 c 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 612 Holt ave. 3 c 

POTRZEBA do wszelkiej ręcznej ro- 

boty przy surdutach. 936 N. Paulina 
str. 3 c 

POTRZEBA dobrych maszyniarek, 
także dziewcząt do robienia rygli, ob- 
rzucanie szewków, wyszywania dziu- 
rek i czyszczenia spodni. 717 Dickson 

str. róg Blanche. 3 c 

POTRZEBA 25 maszyniarek. J. W. 
Johnson Co. 32 Macedonia str. blisko 
ŃVood i Division str. 10 c 

POTRZEBA dobrej stryperkl. Dobra 

zapłata i stała praca. 163 E. Van Bu- 
ren str. Skład. 3c 

Kupno i Sprzedaż. 
i1 ■ — u i' e 

NA SPRZEDAŻ meble i statki ku- 
chenne bardzo tanio z powodu wyja- 
zdu. 187 Milton arenue w tylnym do- 
mu. Trzeba wziąć "karę" East Divi- 
sion str. 

NA SPRZEDAŻ skład z tabaką, cyga- 
rami i cukierkami, zarazem sprzedaję 
bardzo dużo owocu, jejst to pierwszej 
klasy narożnik około szkoły i szpitala. 
Sprzedaję z powodu "iż kupiłem pro- 
perta. 536 W. Division str. 
■ ■ 

DOM na Superior str. na 6 familii, 
gsz, wychodki, 7 stopowy basement. 
Sprzedam tanio lub. zamienię na mały 
domek koło kościoła. Zgłosić się 724 
Milwaukee ave. S. Olszewski. 

NA SPRZEDAŻ murowany dom na 

Stanisławowie na 5 familii, $30 rentu. 
Cena $2700. Gotówki $700. Reszta na 

odpłaty. Zgłosić się £83 W. Division 
str. Przygocki. 
PODAJCIE swoje ceny na skrzypce 
wyrabiane przez najlepszych fabry- 
kantów. Właściciel 305 Warren ave. 

Telefon Ogden 190. 

Na zamian albo sprzedaż. 
00 akrowa farma, grnhe drzewa, w pol- 
skiej okolicy przy Withee, — Thorp —l 

Taylor Co. Wis. S 15.00 za akier. Drzewo 

tyle wurte. 
Przyjmuję małe properta w Chicago. 

JOS. C. MARSON, óS4 Milwaukee Aye. 

KTO ma do sprzedania jaki niebądś 
byznes ten sprzeda najprędzej przze 
Marcelego Stan, 785 Milwaukee ave. 

DO SPRZEDANIA bardzo tanio loty, 
także nowe i stare domy w Avondale, 
Irving Park, Cragin, North Chicago. 
Potrzeba nieco gotówki, reszta ren- 

tem. Marcel Stan. 785 Milwaukee 
ave. Uważajcie na numer. 

NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy drewniany 
dom i lota. 109 Lubeck str. 

NOWA POLSKA OKOLICA 
dotąd jeszcze nie znana znajduje się 
na 72giej ulicy i Ogden ave. 2 bloki 
na południe od tegoż miejsca idąc pie- 
szo zajdzie się do polskiego farmera 

Jana Zakierskiego, który posiada la- 
sy podobne do ogrodów gdzie się mo- 

żna zabawić, bardzo piękna okolica. 
Jest tam zbudowana Polska Strzelni- 
ca, Polskich Strzelców T. Kościuszki. 
Batalion lszy, którzy przyjeżdżają, co 

drugą niedzielę na ćwiczenia w strze- 
laniu z karabinów; zajechać można 

za 5 c. Ogden ave. "karami" tramwa- 
jom. 
NA SPRZEDAŻ, muszę sprzedać w 

5ciu dniach, 1275 N. Maplewood. 5 

pokojowy dom, G pokoi, lota 27x120. 
Cena $1225. Jennings and Co. lst Na- 
tional Bank Budynek. Monroe i Dear- 
born str. 

Na SPRZEDAŻ pn. 228 NTloth ave. 

pomiędzy Indiana i Ohio ulicami, 2 
piętrowy nowy murowany dom, 2—4 
pokojowe flats, kąpiel, gaz. Lota 50x 
125. Sprzedam za bardzo nizką cenę, 
podług ugody zrobię bardzo dogodne 
warunki. Jennings and Co. lst Natio- 
nal Bank Budynek. Monroe i Dear- 
born ul. 

$175.00 KUPI skład, kompletny zapas 
cygar, cukierków, drobiazgów, lodów 
"ice cream" parlor, soda fountain. 
Można zrobić majątek. Nieomieszkaj- 
cie skorzystać z tej sposobności. Mu- 

szę sprzedać natychmiast. Rent $10.00. 
140 Fowler str. blisko Leavitt str. 

NAJWIĘKSZA OFERTA kiedykol- 
wiek ofiarowana, $125 kupi grosernie, 
kompletny zapas towarów groseryj- 
nycli i urządzenie. Zgłosić się natych- 
miast nim zobaczycie coś innego. O- 
twarte w niedzielę. Rent $12.00. 46 
Marion place blisko Diriaion str. 

:'$2,200 
'1)30° 

Kupno i Sprzedaż. 
■- y ■ ■ -.-u'' 

NA SPRZEDAŻ najpiękniejszy miej- 
sce w Avondale, piękne drzewa owo« 

cowo, 2 piętrowy dom i 7 lot. Zgłosić 
się do J. Szczepańskiego, 141 W. Div»« 
sion str. 

NA SPRZEDAŻ interes mleczarski 
istniejący 3 lata. Sprzedaję z powodu 
odjazdu na własny farmę. Muszę 
sprzedać natychmiast. Sprzedaję 7 
kan dziennie. Rent $12, pięć pokoi. 
581 Dickson str. 3 o 

FARMY! FARMY! 
Na sprzedaż lub wymianę 
na Chicagoskie properta. 

80 Akrów, 70 mil od Chi 
cago. Dobre budyn- 
ki. Bez inwentarza. 
Dobry grunt. Cena 

80 Akrów, 70 mil od Chi- 
cago. liez budynków 
i inwentarza. Dobry ( 

grunt. Cena 

Po bliższe informacje zgłoście s!q lub 

piszcie do: 

A. A. JANKOWSKI & CO. 
Pokój 507, 84 6 LA SALLE ST. 

Wieczorem lub w Niedziele po południu 
pod nr. 2566 Milwaukee Ave. Avondale. 

BACZNOŚĆ! Dom i Iota bardzo tanio 
na sprzedaż. 243 Augusta str. 3 c 

NA SPRZEDAŻ powóz, uprzęż i koł- 

dry, tak dobre jak nowe, bardzo tanio. 

Muszę, być sprzedane przed dniem 

7go czerwca. 886 Armitage ave. bli- 
sko Humboldt boul. drugie piętro. 3c 

NA SPRZEDAŻ koń dobry do powozu 
albo ekspresowania. Muszę go sprze- 
dać z powodu opuszczenia miasta. 20S 
W. Division str. 3 c 

NA SPRZEDAŻ statki domowe, zara- 

zem duży piękny młody pies. Sprzeda- 
ję z powodu odjazdu do starego kra- 

ju. 235 Cornell str. 3 c 

NA SPRZEDAŻ grosernia, dobre miej 
sce dla Polaka. Adres w Adm. Dzien- 
nika Chicagoskiego. 3 c 

NA SPRZEDAŻ pierwszorzędny salon, 
sala do tańców, blisko !'car barns", 
tani rent, dobre miejsce dla Polaka. 
224 Clybourn place, blisko Paulina 
str. 3 c 

NA SPRZEDAŻ szap krawiecki, pięć 
Singer maszyn, a jedna do dziurek, 
sprzedam wszystkie urządzenia kra- 
wieckie, tani rent. 237 W. Webster 
ave. 3 c 

NA SPRZEDAŻ 4 pokojowe sprzęty, 
hurtem lub pojedyńczo, z rentem, 2gie 
piętro w tyle. 757 Noble str. M. Ka- 
duszkiewicz. 3 c 

DOBRZE opłacający się butchershop, 
lub też i grosernia na sprzedaż tanio 
W. Dużewski. 458 Noble str. 3 c 

NA SPRZEDAZ. 
Cornell Ul. 8 piętr. dom (brick) JGS4 

renta rocznie, za §0,000 
Cornell Ul. 2 piętr. dom (brick i frame), 

$240 rentu rocznie, za $3,000 

Jos. G. Marson, suJ *™. 

NA SPRZEDAŻ za $G50 nowy dom o 

trzech stancyach, lotą. 25 stóp szero- 
ka i 125 stóp długą., przytem chlewy 
dla kur 1 krowy i płaty z drutu 1 pięć 
akrów gruntu wyrentowanego na któ- 
rem jest dość warzywa i pastwisko dla 
krowy, miejsce to leży o 10 minut 
drogi od siedmiu dużych fabryk w któ- 
rych robota idzie dniem i nocą i bli- 
sko trzech kolei, gdzie opał nic nie 

kosztuje i jest tu zboża poddostat- 
kiem, gdyż duży elewator jest w bli- 
skości, jest tu dosyć Polaków 1 polski 
kościół, można tu dojechać z Cńicago 
karami za 15 centów lub koleją,, miej- 
sce to musi być sprzedane z powodu 
choroby. Korzystajcie rodacy ze spo- 
sobności która się wam może nigdy 
więcej nie nadarzy. Po bliższe infor- 

macye zgłosić się do Władysława 
Chmielewskiego. 35 Emma str. drugie 
piętro od frontu, Chicago, lub pisać 
do właściciela F. K. Chmielewski, P. 

( O. Box 222. Harvey, 111. 3c 

Na Sprzedaż 
pod nr. 1215 North Seeley av. bu- 

dynek na 3 pomieszkania, 2 pie- 
tra i strych, z drewnianą stajnią 
w tyle; rentu $22 miesięcznie ; 
sprzedany będzie na publicznej li- 

cytacyi w sądowym kantorze 

sprzedaży Giicago Real Estate 

Board, nr. 57 Dearborn ul., w So- 

botę, dnia iogo Czerwca, 1905 r. 

0 godzinife 11 tej przed południem. 
Te properta będą sprzedane bar- 

dzo tanio. 9 c 

NA SPRZEDAŻ kuźnia na pół darmo 
z powodu choroby. Zgłosić się do Ad- 
ministracji Dziennika Chicagosklego. 
NA SPRZEDAŻ dobrze opłacająca się 
1 dobrze wyrobiona grosernia, cukier- 
ki, cygary, drobiazgi i towary pi- 
śmienne, naprzeciwko szkoły, niezró- 
wnane położenie. Sprzedaję z powodu 
licbego zdrowia. 454 W. Superior str. 

6 c 

NA SPRZEDAŻ properta. 41 Ayers 
court. Zgłosić się u góry. 

NA SPRZEDAŻ 3 domy (frame 
houses) po $1100.00 za jeden. Warun- 
ki sprzedaży dogodne. Thomas Car- 

rington. 25 N. Place blisko Armitage 
i Elston ave. 

NA SPRZEDAŻ grosernia, skład rze- 

źniczy, dobre miejsce dla Polaka z 

Galicyi. Sprzedam tanio z powodu 
wyjazdu. Adres w Adm. Dziennika. 5c 

NA SPRZEDAŻ bardzo tanio 3 piętro- 
wy murowany dom, 5 flats, wszystkie 
wynajęte, blisko North ave. i Robey 
str. Właściciel opuszcza miasto z po- 
wodu choroby. Adresujcie listy Nr. 
1635 Dziennik Chicagoski. 

; BIZNESOWE properta na sprzedaż 
tapio pn. 334° N. May str. pomiędzy 
Front i Cornell. Zgłoście i zobaczcie 
ta natychmiast. 

KUPNO 1 SPRZEDAZ.i 

S300 
Wpłaty potrzeba ażeby kupić sobie 2 pląłrowy don 
na 2 pomieszkania i rentem spłacili resżtQ długu. »■ 

Domy te są na wykończeniu przy Hamlln Ave. pomiędzy DIvemey Ave. 
i Schubert ulicy blisko Domu Starców 1 Sierot w Avond«le. 

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

Bliższych Informacyl udzielają 

HEAFIELD & KIMBELL, 
właściciele. 

1219 Chamber of Commefce Building. 

lub EDM. SZAJKOWSKI, Agent, 2566 Milwaukee Av. 
Ofls otwarty także w Niedzielę po południu. 

DO SPRZEDANIA. 
McReynolds ul., dw iętrowy oirri 

dom, awa pomieszkania .v^,OOU 
Paulina ul., dwa domy, 2 loty, Qo rrrv 

tt rontów OOjOOU 
Huton ul.y 2 domy, 5 rentów, do rAA 

przynosi $2!) + vZ,DvJU 
Clybourn P]., ładny dom, kąpiel 750 
Hermitase Avo., dom murowany §3 500 
Learitt ul., dom murowany, Go AAA 

8 renty ,.vOjUUU 
Emma ul., dom murowany, Or rnn 

6 rentów V0)0\AJ 
Erie ul., 3 piętrowy dom drown., ^2 500 
Superior ul.. 2 piątr. dom mur., 000 
Aujrunta ul. 2 piętr. dom drew., £>9 9QQ 
Ashland Avo., 3 piątr. dom mur., Gr rAA 

6 rentów k «J)UUU 
Dhision ul., 3 piętr. dom mur., 

8U2 rentu ^O) IDU 
Wypożyczam pieniądze po 5 1 5\\ procent. 

Zabezpieczam od ognia najtaniej. 

TEflfiTT STAW 604 Hilwnukce ^reune. 
li^UllL O 1 AIX, blisko Noble ul.ci. 

NA SPRZEDAŻ. 
Lota i murowany dom na 3 QJ_Af)A 

renta na MaryanowSe, za....<3p-fcUUU 
Lota i murowany dom na 4 renta wraz 

z mleczarnią na Waryano- ^3000 
Na Kantowie dom na 3 renta. 

Dom w AvonJale na 1 familię, potrzeba 
$2C0.00. 

80, 40 1 1C0 Akrowo farmy z budynkami 
sprzedają na 5 lat wypłaty, taksamo wy- 
mieniam property na farmy. 

Szyfkarty z Europy do Chicago 840. 

ADAM MAJEWSKI, 561 Noble St. 

Gdzie najłatwiej znaleźć praca? 
Zwacam uwagą rodaków, że farmy w oko- 

icy Thorp, Wisconsiu, są jedyną miejsco- 
wością w Ampryce, gdzie furim-rzy do- 
chodzą do dobrobytu l dorabiają się 
majątku. 

Dwa są tego powody: Piprwszy, że 
riomia tamtejsza jest wyborna i pl my 
daje obfite. A drugi powód, że farmer 

może tam każdego czasu dostać pracę 
przy tartakach, przy drzewie 1 przy 
nowej kolei, którą obecnie budują 
przez środek naszych gruntów, gdzie 
stucya kolei będzie otwurta l 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 i informa- 

cye lub odwiedźcie mnie w ofisle. 

MARYAN DURSKI, 
285 AKMITAGE AVE. 

m nunF IV I U Un^L grunt lub farmę. 
.....albo pożyczyć 

pieniędzy na bu- 
dowę lub zakupno; aibo Icto ma pieniądze 
do wypożyczenia na pierwszy morgecz, 
ten niech się zgłosi do polskiego kantoru 

G. W. DYNIEWiCZ & GO., 
800 Hilwaakee Ave., JJl^uraClleago. 

Asekurujemy od ogniw w najlepszych 
irompaniach. Wyrabiamy wszelkie pa- 
piery legalne. ociągamy spadkobier6twa 
z Europy 1 wystawiamy pełnomocnictwa 
izyli pienipotercye. 
NA SPRZEDAŻ sprzęty domowe. 30 
Mc Henry str. 3 C 

NA SPRZEDAŻ przea właściciela 
dom drewniany i lota 32x125 półno- 
cno-zachodni róg Ward str. i Wright- 
wood av. Polska okolica. 1321 Wright- 
wood ave. 2gie piętro. 

NA SPRZEDAŻ salon z halg. w pol- 
skiej okolicy. Sprzedaję z powodu iż 
mam inny interes. Adres w Adm. 
Dziennika Chicagoskiego. 

NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy murowa- 
ny dom z basementem. Przystępna 
cena od właściciela. 376 N. Marshfleld 
ave. 

ŁADNY dwupiętrowy "hrlck" dom na 
dwa pomieszkania. Cena $1700. 157 
Rhine str. 

NA SPRZEDAŻ próżna lota wielkości 
25x125 stóp na N. Robey str. blisko 
Diylsion str. Zgłosić się do D. 94 Tho- 
mas str. 

NA SPRZEDAŻ na północno-wscho- 
dnim rogu Western ave. 1 Ems str. 
lota 48x100, na której znajduje się 
l1/^ piętrowy "brlck cottage". D. 94 
Thomas str. 

NA SPRZEDAŻ murowany dom 1 lots 
za $1500 pn. 81 Brigham str. 

NA SPRZEDAŻ lekki wóz. 157 W. 
Huron str. 

! NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy murowany 
dom, skład, 2—4 pokojowe flats na 

31szej ulicy blisko Halsted. Dogodne 
warunki. Adres M. Kohn. 1715 Roscoe 
ave. blisko Halsted. 

Na sprzedaż ^tTwy''Ł® 
brick rogowy za Ss,000 

Kilka domów drewnianych 1 murowa- 

nych, rentu rocznie $400 do $1,000. Wa- 
runki kupna bardzo dobre. 

JOS.C. MARSDN, Mllwaiikte Ave. 

TANIO. Doin i to ca aa sprzedaż. 689 
W. 21st str. v i O 

TAKI DOM DAJEMY DARMO. 
50,000 akrów wybornych gruntów fi rraor. 
sklch I leśnych, w powiecie Gates, etaui«j 
Wisconsiu. Dobra rola; wody pod dostb- 

tkiera; położona od 8 do 0 inil od miast i. 
Nizkie reny i łatwo warunki. Zgłoście 
się lab piszcie do 

GEO. KNOBLAUCB FARM LAND CO., 
SJT" 115 Dearbora u!., 

Ha;609 Milwaukee Av •Niedzielę rano. 

NA SPRZEDAŻ bardzo tanio, muro- 
wany cottage. 2 flats, dolna część cał- 

kiem nowa. 1337 Sacramento ave. 12c 

Na Sprzedaż wejiSS^i- 
KO lotów w dąsie roanącem przedmieściu Han^on 
Park, Polisy wraz r. gwarancyą wykazują czy. 
aty tytuł dostarczam dsrmo. Loty z frontom na 

....,...$150 
57tb^Court, cieki 1 woda *aprowai $2c)0 
87thAve., ścieki 1 \roda ztjirowł $250 
6Gth Court, woda zapro- $20() 
Te loty znajdują tlą nomlądzy Orand 1 Armlta?* 
Avt». Nie czek Kicie jeżeli chcecie korsyatać z tej 
taniej (.forty. Na Ządaole wyayłamy plan. 

ERNST STOCK, 574 E. Divisioo DL 

FARMY 
y>e wszystkich stanach Ameryki po cenie 

od 4 do 12 dolarów za akler. 

Ty6i(\ce farmerów polskich osiedliłem. 

MARYAN DUFSKI, 285 A—a— 

NA SPRZEDAŻ grosernia w polskie) 
okolicy. Tanio. Adres w Adm. Dzien- 
nika Chicagoskiego. 5 c 

Na sprzedaż. 
Ayers Court 2 piętrowy drewniany dom 

i stajnia, rentu $330 rocznie $2,200 
JOS. C. MARSON. 

584 Milwaukee Ave. 

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

Potrzeba tyllco $300 zadatku resztę m®» 
żna opłacać miesięcznie rentem. 

Loty są 26 i 27 stóp szerokie, przed ka- 
żdą lotą śliczne cieniste drzewa. 

Bliższych informacyl udzieli 

Edmund Szajkowski, 
2566 Milwaukee Avenne. 

Ofls otwarty codziennie 1 w Niedzielę po 
południu. 

Baczność Rodacy! 
JA WAM radzę chodzić do swoich a nie 

obcych. Idźcie 1 przekonajcie się, żo 
u J. PIOTROWSKIEGO możecie do tąd 

taniej Karty Okrętowe 1 wysyłki pienię- 
dzy niż gdziekolwiek indziej. Cu tydzień 
odchodzą bardzo dobro okręty do Bre* 
men, Hamburga i Rotterdamu. TrIcżo 

•przedaje piękne faimy vr Stanach W 
consin i Michigan. Każdemu radzę kto 
ma dużą familię ł kto chce być swoim 

własnym panem, a uniknąć smrodów 
fitokjardownklch i nie mieć biedy w Chi- 
cago, to niech kupi sobie farmę, a będzie 
on i jego familia zdrowazą l jzczęśllwi-ą 
aniżeli w mieście. 

Proszę iść do jego biura, a jestem pe- 
wny, że nie będziecie narzekali. 

Biuro jest otwarte od 8 -ąno do 9 go- 
dziny wieczorem. Numer biura 414 Mil- 
waukee Ave. albo domowe biuro 8121 S. 
Morgan ul. w Aptece bllzko 31 ul. 

Z oszacowaniem Walz ltodok 
JAKÓB ŁOBAR/EWSKI. 

CHCĘ WYPRZEDAĆ 
Jak najprędzej lotę na północno-zachod- 

nim rogu Hamlln Ave. 1 
George ul., 84x122 -ł Ow 

Hamlln Ave., front na zachodniej stronie 
ulicy, bliskoDiversey, 2 CDyiOO 
loty, 23x126, każda vpT:L/L/ 

dogodne. ERNST STOCK, 374 E.Division ul. 
NA SPRZEDAŻ dobry koń za f 35. Mam 
dwa, więc chcę sprzedać jednego. Lc- 
vin. 689 Milwaukee ave. xxx 

we wszystkich sta- 
nach Ameryki co 

cenie od 1 do 1 2 
dolarów za ąkier. Tysiące far- 
merów polskich osiedliłem. 

ADAM MAJEWSKI, 567 NoDlBUl, 
NA SPRZEDAŻ skład cukierków, ta- 
baki i cygar. Tanio. Sprzedaję z powo; 
du lż kupiłem dom w północnej stm* 
nie mlaatt^8 Olfefcyer atr. [3 0 

SALON dojnrzfldągla, odpowiedni 
miejsce. Spt^aję i. powodu odj 

FARMY 

na farmy." jMh W Ad tu. 1 


