
PRACR. 
POTREZBA ręcznych dziewcząt (lo 

bejstowania przy sack eurdutach. 663 
Holt ave. 

POTRZEBA bejściarza i dziewczyny 
do wycinania fastrzygów przy surdu- 
tach. G9 Emma ulica. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 134 West Blackhawk ulica; 
skład cukierków. 

POTRZEBA dziewcząt na małą robo- 

tę przy surdutach. 12 Chapin ulica. 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 
Zgłosić się na dole. 51 Tell Place. 

POTRZEBA mężczyzny na stancyę z 

wiktem. 702 N. Ashland ave., na dole, 
front. 

POTRZEBA maszyniarzy lub maszy> 
niarek do damskiej roboty. 940 Gf- 
rard ulica, trzecie piętro, blisko Cly- 
bourn Place. 24 i 

POTRZEBA dziewczyny do zwyczaj- 
nej domowej roboty. Musi mieć re- 

komendacye. 216 Evergreen ave. 

POTRZEBA cieśli do wykończania 
małych robót pod kontraktem. 216 E- 

yergreen ave. Zgłosić się pomiędzy 
5 a 6 wieczorem. 

POTRZEBA dziewczyny z doświadcze- 
niem przy żakietach. 69 Tell place, 
2gie piętro. 24 1 

POTRZEBA 25 mężczyzn do roboty 
w kamieniołomach blisko Chicago, nie 
bierzemy żadnych opłat naprzód za 

pracę. Przejazd darmo. Robota od 
sztuki $2.00 do $2.50. Stała praca 
przez cale lato. Dobry wikt. 10 moc- 

nych mężczyzn do roboty na ulicy w 

Chicago. Płaca $2.00. Zgłosić się: 214 
Blue Island ave., od 8 godz. rano do 
7mej wieczorem. 22 1 

POTRZEBA 50 DOŚWIADCZONYCH 
DZIEWCZĄT DO ROBIENIA SU- 
KIEN. STAŁA PRACA. ZGŁOSIĆ SIĘ 
234 W. CONGRESS ULICA, BLISKO 
MORGAN, 4TE PięTRO. S. WEflT- 
KEIMER. 22 I 

POTRZEBA kobiet do zabierania ro- 

boty do domu, bejstowania i finiszo- 
wania żakietów, także doświadczonych 
dziewcząt do bejstowania i przyszywa- 
nia guzików. A. Meyer. 10 Park ul., 
blisko Wood ul. 22 1 

POTRZEBA dobrego stelmacha który 
pracował w tym kraju. Jos. F. Dvo- 
rak, 594 So. Laflin ul. 24 1 

— .in —i ■ 

POTRZEBA doświadczonego rzeźnika, 
mówiącego po polsku i litewsku. Do- 
bra zapłata. *700 Commercial ave. So. 
Chicago. G. Walczak. 28 1 

POTRZEBA prasownika przy dam- 
skich sukniach. S99 Milwaiitee ave., 
3cie piętro, w tyle. L. Feder. 22 1 

POTRZEBA 50 dziewcząt do szycia 
przy reprach. także dziewcząt około 
1C lat w naukę. L. Feder, 899 Milwau- 
kee ave., Ccie piętro, w tyle. 25 1 

Poszukuję 
miejsca za gospodynią u wdowca lub 
przy samotnej osobie. 49 Emma str., 
2gie piętro, w tyle. 

POTRZEBA 25 ludę! do roboty, kie- 
szeniarek. do podszewki, do rękawów, 
pierwszych ręcznych do sztafirowania 
i do przewrac3nia rękawów, w naukę, 
prnsowników na czysto i na szew ki. 
"Widny szap. Stała praca. Bobra zapła- 
ta. 850 N. Ashland ave. Rogowski. 

24 1 

POTRZEBA dobrych maszyniarek do 
szycia całych spodni. 103 Augusta ul. 

25 1 
~~ ■■■■■!■! ——■——^ ■! IB 

POTRZEBA mężczyzny na stancyę. 
112S N. Hcyne ave. 

POTRZEDA krawców. Zgłosić się dziś 
wieczorom lub w poniedziałek. 510 N. 
Paulina ul., róg Haddon ave. 

POTRZEBA maszyniarek przy surdu- 
tach. C57 Bickson ul. 

POTRZEBA natychmiast ręcznych 
dziewcząt przy surdutach. Stała praca 
i dobra zapłata. 256 Armitage ave., 
lsze piętro. 24 1 

POTRZEBA maszyniarek i ręcznych 
dziewcząt przy chłopięcych surdutach. 
773 Girard ul. 
POTRZEBA mężczyzn do lejami oo 

czepowania, $200 dziennie. 525 Mil- 
waukee ave. 

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

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

POTRZEBA przy spodniach maszy- 
niareJt uo szycia całych spodni, 18 c. 
od par> 10 Fark ul., w tyle, pierwsze 
!>ięir>, blisko Wood i Milwaukee 
*ve. 22 1 

POTRZEBA dobrej pierwszej maszy- 
niarki przy sack surdutach. 936 N. 
Paulina ul. 22 1 

POTRZEBA małych dziewcząt do bej- 
itowania kenwesu przy surdutach. 936 
N. Paulina str. 22 1 

POTRZEBA kobiet do przebierania 
szmat. S. Bush, 299 N. Carpenter str. 

POTRZEBA doświadczonych panien- 
sprzedawaczek. Dobra zaplata. Zgłosić 
się natychmiast Shapiro's Fair, 686 
Noble str. 

POTRZEBA kobiet do darcia szmat. 
Dobra zapłata. 26—28 Churchill ul. 

POTRZEBA 50 żonatych kobiet do 
szycia repr6w w domu. L. Feder, 899 
Milwaukee ave., 3cie piętro, w tyle. 

25 1 

POTRZEBA doświadczonych dziew- 
cząt do pomocy na maszynie przy 
damskich'żakietach. 22 Potomac ave., 
pierwsze piętro, w tyle. 251 

POTRZEBA dziurkarza do dziurek ro- 

bienia na maszynie, także w naukę, 
dziewcząt do sztafirowania przy sur- 
dutach. 692 N. Ashland ave., drugie 
piętra 24 1 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 245 W. Division str., 2gie pię- 
tro. 

POTRZEBA służącej do domowej ro- 
boty. Zgłosić się: 531 Noble ul., lsze 
piętro. xxx 

DOTRZEBA panien i mężatek, * $15 cała nauka kroju i krawieczy- 
zny, uczymy we dnie i wieczorem. * 

Z. FEIST, 964 W. ISta ni. 

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

"DOTRZEBA 108 dziewcząt do myda statek, 800 
do domowej roboty — zarazem kucharek i 

dziewcząt do hoteli. 
643 MILWAUKEE ATE. 

PANi SCHMIDT AGENCYA PRACY. 

nATnirn i codzi<nnie dziewcząt do Se- 
r III K/rni 8'suracvi hotelów 1 domowej I UHyŁŁU.i roboty. Nnjsrarflz# polski# 

biuro w mietfcle. 

909 Milwaukee Av. bllzko Ashland a*. 

POTRZEBA polskich robotników na 

kolei w Indiana, Michigan, Iowa, Wis- 
consin i Minnesota. Przejazd darmo. 
Zgłosić się do: 

ADAMS, TILLOTSON Ł ELMER, 
101 SOUTH CANAL STR. 

15 sierp CHICAGO. 

POTRZEBA zdolnego organisty nau- 

czyciela, władającego dobrze językami 
angielskim i polskim, przytem musi 
być expert w muzyce. Pensya $50 i 
dochody. Parafia liczy 500 rodzin. 
Zgłoszenia proszę nadsyłać pod adre- 
sem: Rev. A. Siwiec, Mt Pleasant, Pa. 

22 1 

POTRZEBA kobiet do przebierania 1 
darcia w szmatami. 1458 Milwaukee 
ave. 22 I 

POTRZEBA doświadczonych dziew- 

cząt do łuskania orzechów. Chicago 
Nut Meat and Preserying Co. 260 u. 
Kinzie ul. 27 1 

POTRZEBA maszyniarelc do szycia 
na maszynach. Doświadczone lub bez. 
Eisendrath Gloye Col, Elston and Ar- 

mitage aves. 22 1 

POTRZEBA trymera lub bejściarza i 
ręcznych dziewcząt przy surdutach. 
951 Ńorth Wood ul. 22 1 

POTRZEBA maszyniarek do szycia 
rękawów, także dziewcząt do przy- 
szywania guzików i dziewcząt w nau- 

kę przy surdutach. 953 Leavitt ul., 
blisko Milwaukee ave. 22 1 

POTRZEBA kieszeniarek przy spo- 
dniach. 10 Park ulica, w tyle, pier- 
wszo piętro; blisko Wood ulicy i Mil- 
waukee ave. 221 

POTRZEBA maszyniarek przy żakie- 
tach. Stała praca. 910 Milwaukee ave. 

22 1 

POTRZEBA PO ANGIELSKU MÓ- 
WIĄCYCH CHŁOPCÓW DO WYU- 
CZENIA SIE FACHU. $5.00 NA PO- 
CZĄTEK, DZIEWIEĆ GODZIN, NIE- 
UNIJNYCH. PRZYNIEŚCIE REKO- 
MENDACYE. MUSZA BYĆ PRZE- 
SZŁO 18 LAT. ZGŁOSJĆ Sl£ DO PA- 
NA JONES, 151 E. LAKE STR., PI ER- 
WSZE PlfTRO. 24 1 

POTRZEBA maszyniarki do stepowa- 
nia surdutów. 558 N. Paulina str. 22 1 

POTRZEBA ręcznych dziewcząt, do 
robienia dziurek, bejściarek do kan- 
tów i dziur około ramion, finiszerek i 
do tekowania ręcznie natychmiast. 
Stała praca, dobra zapłata. Ritier and 
Richter, 44 Tell place. 22 1 

POTRZEBA dziewczyny do lekkiej do- 
mowej roboty. 198 W. Division st., 2gie 
piętro. xx 

KTO potrzebuje pracy do fabryk, do 
lasu, na farmy. Dobra zapłata i stała 
praca. Polski Agent. 425 Milwaukee 
ave. xx 

POTRZEBA mocnego chłopaka do pie- 
karni. 346 North Carpenter ul. 22 1 

Mamy dość roboty dla 

Wszystkich 
PRZY 

Zbieraniu Cebuli, 
Mężczyzn, 

Kobiet, 
Chłopaków i 

Dziewcząt. 

DOBRA ZAPŁATA. 

WYPŁATA CO WIECZÓR 

Wziąś<5 Elston Ave. tramwaj, 
zej&5 na Kedzie Ave. Praco- 

wać zaczynamy o godzinie 7mej 
rano. 

A. L. JONES & CO. 
POTRZEBA dziewczyny przeszło 16 
lat na maszynę. 567 Dickson ul. 22 1 

POTRZEBA natychmiast doświadcza- 
nego człowieka do składu rzeźniczego. 
970 North Robey ul. 22 1 

POTRZEBA doświadczonych maszy- 

niarek, dziewcząt. J. W. Johnson Co. 
32 Macedonia ul., 1 blok na zachód od 
Wood ul., blisko Division ul. 22 1 

POTRZEBA pierwsze klasy doświad- 

czonych finiszerek przy męzkich sur- 

dutach. Zgłosić się rychło. Zapytajcie 
się o pana Perlman. 316 Fifth ave. J. 
W. Cohn and Co. 221 

POTRZEBA młodej dziewczyny do do- 

mowej roboty. Kastin, 518 Na Robey 
ulica. 

PORZEBA mężczyzn, kobiet i dzie- j 
wcząt do zbierania cebuli. Dobra za- J 
płata i wypłata co .wieczór. Mamy j 
dość pracy dla wszystkich. Zaczyna- 
my pracować o godzinie 7-mej rano. j 
Wziąść Elston ave. tramwaj 1 zejść i 
na Kedzie ave. A. h. Jones and Co. / 

) 

«ł 

POTRZEPA DOŚWIADCZONYCH 
"MONITOR HANDS" W FABRYCE 
MOSIĄDZU. ZGŁOSIĆ 61? DO PANA 

JONES, 151 E. LAKE STR. PIER- 
WSZE PIĘTRO. 25.1 

Knpno i Sprzedaż. 
NA SPRZEDAŻ lub w zamian. Mamy 
kilka specyalnych ofert .w dwóch 
4-pokojowych fiat domach; murowa- 
ny na Wilmot, blisko Armitage. 
Mortgage $1500. Zaległość $000, także 
Jedno-piętrowy dom murowany, skład 
i dwu-piętrowy dom drewniany na 

Clybourn Place. Mortgage $1950. Za- 
ległość $900. Schumacher, Eggert and 
Co. Realności. Pożyczki i zabezpiecze- 
nie. 7G2 Milwaukee ave. 

NA SPRZEDAŻ lota 25x120. jeden 
blok od Humboldt Parku I od linii 
tramwajowej, warta $1500, będzie 
sprzedana za $975 za gotówkę lub wy- 
płaty. Adresujcie listy pisząc pod nu- 

mer 4445 Dziennik Chicagoski. 

NA SPRZEDAŻ dobry koń. 262 Wa- 
bansia ave. 24 1 
TRZY widne izby do wynajęcia dla 

malej familii. 27 Mautene Court, na- 

przeciw Lewka. 

NA SPRZEDAŻ sprzęty domo.we z po- 
wodu odjazdu. 731 Milwaukee ave., 
1-sze piętro. 

SUPERIOR ulica, blisko Paulina. 
$15,000 KUPI 4-piętrowy dom i base- 
ment, z presowanej cegły front, 5 
flats, 6 pokoi każdy, gaz, kąpiel itd., 
także 2-piętrowy i basement murowa- 
ny i frame w tyle, 4 flats o 4 poko- 
jach każdy. $5,000 gotówką, reszta na 

długi czas po 5 procent. Division uli- 
ca, blisko Humboldt Parku. Najlepsza 
oferta gotówką kupi moją część w 

3-piętrowym i basement, kamienny 
front dom 24x100, skład i 5 flats. 
Mortgage $8000, 4 Yz lata po 5y2 pro- 
cent. Dobra sposobność. Zobaczcie to 
natychmiast. Schumacher, Eggert 
and Co. 7G2 Milwaukee ave. 

NA SPRZEDAŻ piękny szap krawiec- 
ki tanio. Wszystko w dobrym porząd- 
ku. Zgłosić się: 59 Tell Place. 24 1 

Na Sprzedaż. 
Surerior ul., przy Paulina ul. 4 piętrowy 

dom murowany, rent rocz- F (|f| 
ny $1432 — za OlujUUU 

Potrzeba $")000 wpłaty, resztę na wy- 
płaty i 5 procent. 

Wellington ul., pomiędzy 42 i 43 A^es., 
Lota 75x210, dwa rogi — 

za $1,200 
Emma ul., 3 piętrowy dom drewninnv — 

rentu przyno.-i $G00 — $4,200 
Ayers Court, 2 piętrowy drewniany dom 

rentu $456 rocznie — $3,200 
Huron ul., dwa 3-piętrowe drewniane do- 

my, lota 50x110, rentu $950 07 HOfl 
rocznie, tylko za ; $ I yUUU 

Przyjmuję lotę w zamian. 

POTRZEBA chłopaka 14—16 lat, który 
włada po polsku, niemiecku i angiel- 
sku, 1 zdatny do Real Estate ofisu. Mu- 
si posiadać dobre ri-komendacye. 

JOS. C. MARSON 
584 Milwaukee Ave. 

EXTRA! 
Dwie Joty obok siebie na Woodard 
Ave., obok Milwaukee Ave. i Di- 
versey ulicy. Macadamized cemen- 

towy chodnik, wszystko zapłacone, 
bardzo tanio. 

Jan A. Przybysz & Co. 
814 Milwaukee Ave. 

NA SPRZEDAŻ dom murowany, 2 
renta po 6 stancyi, basemęnt, gaz. 
Cena $2500, potrzeba $500 gotówki. 
762 Milwaukee ave. J. Olszewski. 

NA SPRZEDAŻ dom murowany, 4 ren- 

ta. Cena $3,700; potrzeba $1,100 go- 
tówki, reszta na 5 procent. Ashland 
ave. i Julian str. J. Olszewski, 762 
Milwaukee ave. 

NA SPRZEDAŻ skład rzeźniczy z 

kompletnem urządzeniem lub do wy- 
najęcia. Adres w Adm. Dziennika. 

24 1 

NA SPRZEDAŻ pierwszorzędny salon 
620—622 Milwaukee ave., róg Corne- 
Ha ul. Bardzo dobre miejsce dla pol- 
skiego biznesmana. Sprzedaję z po- 
wodu odjazdu. Trintz. 

NA SPRZEDAŻ kuchenny piec, ma- 
szyna do szycia, maszyny do prania i 
kanapa. 73 Bremen ul. 

NA SPRZEDAŻ 2-piętrowy dom z lo- 
tg.. Sprzedam tanio. 4718 Hermitage 
ave. 22 s 

NA SPRZEDAŻ 5 groserni: $200, $300, 
$450, $600, $1000; 4 salony: $150, $350, 
$400, $600; 4 buczernie: $400, $500, 
$550, $800; 3 barber sbopy: $150, $250, 
$350; 5 candy stores: $150, $250, $325, 
$400, $500; 2 składy kapeluszy dam- 
skich: $700, $900; 2 składy obuwia: 
$900, $1200. Marcel Stan, 785 Milwau- 
kee ave. 

DO SPRZEDANIA Bargainy. Na Sta- 
nislawowie dom murowany, 6 rentów, 
$4500. Na Jadwigowie dom murowany, 
3 duże renty $1900. Na Bridgeporcie, 
dom drewniany, 2 piętra $1000. Na 
Town of Lakę dom drewniany, $15 
rent — za $1200. Na Avondale kilka 
domów za małą. wpłatą., reszta rentem. 
Marcel Stan, 785 Milwaukee ave. 

W NORTH CHICAGO BARjGAh*. 
Do sprzedania 2 loty, $150 i $200 — 

najlepsze położenie. Marcel Stan, 785 
Milwaukee ave. 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków zara- 
zem "ice cream soda fountaln". 289 
Cornell ui 25 1 

Kupno i Sprzedaż. 
NA SPRZEDAŻ interes mleczarski w 

polsko-czeskiej okolicy. Sprzedaję z 

powodu choroby. Zgłosić się: 178 Au- 

gusta ul. 2G 1 

NA SPRZEDAŻ bardzo dobry skład 
rzeźniczy, koń, wóz i puszorek i roz- 

maite maszyny do kiełbas, w dobrej 
okolicy. Interes bardzo dobry. 
Przyjdźcie zobaczyć to z;%-az kupicie. 
Musi być sprzedany z powodu innego 
interesu. Adres: 894 W. 31st str. 
Zgłoście się po południu. 22 1 

NA SPRZEDAŻ 2-piętrowy dom, lota 
I basement stajnia pn. 30 Iowa ulica, 
pomiędzy Lincoln i Wood ulicami. 
Sprzedaję z powodu wyjazdu do kra- j 
ju. Dobre miejsce dla pedlarza. 2 s 

___um a 
i 

NA SPRZERAż mleczarnia, 8 kanów 
dziennie, koń i wóz. Sprzedaję z po- j 
wodu iż jadę na własną, farmę. 581 i 

Dickson str. 22 1 

EXTRA! 
Lota w Avondale na Ridgeway 
Ave., 1 blok od kościoła za 

$500. Musi być sprzedana na- 

tychmiast. A. A. JANKOWSKI, 
2566 Milwaukee Ave., Avondale. 

SPRZEDAM dom murowany dwupię- 
trowy na dwóch lotach i dwie loty za 

$3,650. 741 N. Ashland ave. 221 

SALON do sprzedania z powodu cho- 
roby. Wiadomość w Dzienniku Chica- 
goskim. 22 1 

NA SPRZEDAŻ salon pomiędzy fabry- 
kami. Dobra okolica. Sprzedaję z po- 
wodu wyjazdu na farmy. Adres w Ad- 
ministracji Dziennika Chic. 22 1 

ZA PÓL darmo lota na Dickson ulicy, 
warta brat bratu $2,000, ale ponieważ 
właściciel musi mieć gotówkę, przeto 
odda za $1,300. Jeżeli ktokolwiek 
wskaże mi podobnie tanią lotę w tym 
samym bloku, dostanie $10 nagrody. 
Teofil Stan, G94 Milwaukee ave., róg 
Noble ulicy. 22 1 

NA SPRZEDAŻ dom, lota i stajnia 
bardzo tanio. Mieszkanie na 2 lub 3 
familie. Część gotówką, resztę na wy- j 
piaty. Zgłosić się: P. Vessberg, 1GG2 
North Harding ave., blisko Diversey 
ave. 

NA SPRZEDAŻ. Wielka oferta. Mu- 
ro.wany dom, dwa sześćpokojowo 
flats w północno zachodniej polskiej 
okolicy, piękna kąpiel i wszelkie naj- 
nowsze urządzenia, dobrze wynajęte. 
Cena $3,G00, warte $G000; tylko $G00 
gotówki potrzeba, reszta na dogo- 
dnych warunkach. Właściciel opu- 
szcza miasto; musi sprzedać. Zgłosić 
się: John Blegen. Pokój 409, Royal In- 

surance Bldg. 1G9 Jackson Boul. 

NA SPRZEDAŻ 2-piętrowy murowany 

dom i salon; sprzedam wraz z salo- 
nem lub bez. Sprzedaję z powodu cho- 

roby. Mrs. F. Friedmann, 13 Lessing 
ul., blisko Chicaga ave. 27 1 

NA SPRZEDAŻ najlepsze próżne na- 

rożne loty na północno-zachodniej 
stronie, 55x120 stóp. Południowo-Za- 
chodni róg Division i Hoyne ave. Rze- 

czywista oferta, $4,500. Piękna okoli- 
ca i na czasie do ulepszeń. Właściciel: | 
451 N. Iloyne ave. 

NA SPRZEDAŻ lota na Paulina ulicy, 
blisko Clybourn place. Musi być 
sprzedana natychmiast. Cena tylko 
$400. O. A. Lewis and Co. 1105 Mil- 
waukee ave. 

$3000 KUPI dwu-piętrowy i basement 
murowany dom, dwa G-pokojowe flats 

„w dobrym stanie. Lota od alley. Wood 
ul., blisko North ave. Musi być sprze- 
dany z powodu zamknięcia spadku. O. j 
A. Lewis and Co. 1105 Milwaukee ave. 

SPRZEDAM tanio 2 domy na Fry ul., 
blisko Centre ave. Muszę sprzedać w 

jednym tygodniu. Zrobię ofertę. 3-pię- 
trowy murowany dom z dużą stajnią, 
G flats, rentu $72 miesięcznie. Sprze- 
dam za $6,300. Otwarte wieczorami. 
Oscar Rabe, 258 W. Chicago ave. 

NA SPRZEDAz. Wielka oferta: 8-po- 
kojowy murowany dom, południowo- 
wschodni róg Iowa ul. i Fairfield avo. 

Ulica bruko.wana, cementowe chodni- 
ki, żelazne płoty. Cena $2,400. Zrób- 
cie ofertę. William A. Bond and Co. 
115 Deorborn ul. 

Na Sprzedaż 
w Ayondale. 

Ridgeway Ave., obok domu Star- 
ców i Sierot, 2-piętrowe domy o 2ch 
pomieszkaniach, na łatwe miesię- 
czne wypłaty. — Potrzeba tylko 
$300 wpłaty resztę można opłacać 
miesięcznie tak samo jak rent.— 
Loty są 26 i 27 stóp szerokie i 125 

długie, cementowe chodniki i ładno 
drzewa przed każdą lotą. 

Bliższych informacyi udzieli: 

ED. SZAJK0WSKI, 
MILWAUKEE i CENTRAL PARK AVES. 

Mieszkanie: 1556 N. Ilamlin Ave, 
W subdywizyi codziennie i w Niedzielę. 

NA SPRZEDAŻ properta, przynoszące 
$30 rentu miesięcznie. 1485 Western 
ave.f blisko Humboldt Boul. Zgłosić 
się w golarni. 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków przy 
kościele św. Trójcy. 554 Noble ul. 
$3,300 KUPI 2-piętrowy drewniany 
dom z kamiennym basementem pn. 
481 W. Superior ulica, blisko Armour. 

Zgłosić się do właściciela, 2gie piętro, i 

24 1 

NA SPRZEDAŻ kilka 5 1 6-pokojo- 
wycłi domów blisko polskiego kościo- 
ła i szkoły. Cena $1600 i wyżej. Budo- 

wanie samo więcej by kosztowało niż 
my żądamy za każdy dom; łatwo jest 
warty $2,000. Jedyna przyczyna sprze- 
daży jest iż właściciele są za starzy i 
clicą opuszczać Chicago i jechać z po- 
wrotem na wschód. Mamy także kil- 
ka specyalnych ofert w 2-piętrowych 
drewnianych domach, 6 i 7-pokojowe 
flats, basement i stajnia, gaz, cemen- 
towe chodniki, ulica asfaltowana itd. 
Cena $2,800; dobrze warte $3,500 ka- 
żdy. Wszystkie ulokowane pół mili od 
naszego oflsu. Schumacher, Eggert 
and Co. Realności. Pożyczki 1 zabez- 
nla. 762 Milwaukee ave. 

I 

I Kupno i Sprzedaż. 
NA SPRZEDAŻ południowo wscho- 
dni róg 51szej i Strong ul., Jefferson; 
50x125, G-pokojowy dom. Muszę sprze- 
dać, $1500. Właściciel: 3S3 N.*Marsh- 
field ave. 22 1 

NA ZAMIAN farma 290 akrów w Mi- 
chigan, dobre budynki z inwentarzem, 
dobry grunt, za dobre <£Q A||A f\fi 
ChicagoBkie properta 

80 Akrów farma, dobre budynki, 70 mty 
od Chicago na połud- O/Ifi A/i 
nie, pole pod pługiem 

80 Akrów bez budynków, połowa pod 

ttm:. $1,200.00 
80 Akrów farma, dobre budynki, inwen- 

$l,4u0.00 
Oprócz tych mam wiele Innych farm 

do wyboru. 
Po bliższe informacye zgłoście »lę lub 

piszcie do; 

A. A. JANKOWSKI, 
84 U Salle St., Potoj 507, 

albo wieczorem i w Niedziele po połudn.: 
2566 Milwaukee Ave., Aroadale. 

Ha Sprzedaż 
w ci{^!« rosnącom przedmieściu Haoson Park. Po- 
li aę Wraz z gwarancją wykazyjącą czysty tytuł 
djstarczain darmo. Loty z frontem na tJH 

5Sth Ave., 25x120, każda 
57th Court, ścieki i woda zaprowa- <SQ^n 

dzone twOU 
67th Ave., ścieki i woda zaprowa- £Or^fi 

dzone 

6flth Court, woda zaprowa- 

ERNST STOCK, właściciel, 
874 E. i)ivisIon UL 

lub JAN F. RÓŻALSKI, agent, 
88C8 Grand Ave., Haneon Park. 

NA SPRZEDAŻ murowany dom za ! 
$5,500. Znajduje się salon na miejscu, J 
który przynosi $042 rocznie. Potrzeba ( 

$2,300, reszta na odpłatę. 982 N. Hoyne 
ave. 14 s 

KTO ma $500. na pożyczkę za dobrą 
gwarancją na G miepięcy iub jeden 
rok, niech się zgłosi do Adm. Dzienni- 
ka Chicagoskiego. 6 procent na rok.. 

xxx 

AMERICAN CREDIT CO. 
TANIE POŻYCZKI 

NA MEBLE, FORTEPIANY ETO. 
$15 za 75o miesięcznie. 
£20 za W)c miesięczni®. 
S25 za $1.00 miesięcznie. 
S'i0 za Ś1.25 miesięcznie. 
$40 za $1.50 miesięcznie. 
g'V) za 81 75 miesięcznie. 
$75 za 52.25 miesięcznie. 

$100 za £2.75 miesięcznie. 
$20J za $5.60 miesięcznie. 

Jefceli potrzebujecie pieniądze na jaki- 
kolwiek cel. przyjdźcie do nas. Pożyczymy 
wam żądaną sumą za powy?.szem wyna- 
grodzeniem. Interes załatwiony będzie 
szybko i prywatnie. (Nie lnkor.) 

140 DEARBORN UL., POKÓJ 705. 
Poludn.-z.achod. róg Dearborn 1 Madison ulic. 

JEŻELI chcecie kupić farmę z Inwen- 
tarzem w polskej okolicy, blisko mia- 

sta i polskich kościołów, piszcie do 
właściciela tam zamieszkałego 25 lat. 
Adres: Józef Wójcik, Stevens Point, 

Wis., albo Jan Wójcik, 1275 W. 21-st 
Place, Chicago, III. 29 1 

Kupno i Sprzedaż. 
1 1 -■ ii!4P 

Nu 8pr$ęe<l«ź Tnnio. 
Lota, domBrickna 3 renU, Fry St. ^0 
LóU, 3 piątrowy brick na 8 renta na : ® i f\f\r\ 

Muryaaowie ta $4,UUU 
Lota, 2 domy xe eztorem na Ean $5^00 

Farmy z budynkami w polskiej okolicy w Wia- 
consin na sprzeda* albo na wymianą na properta. 

Pieniądze wypoźycaam tanio na propart*. 
ADAM MAJEWSKI, gfl7 Noble Str. 

NA SPRZEDAŻ salon z powodu że nie 
umiem mówić po niemiecku. Adres w 
Administracji Dziennika Chic. 22 1 

Baczność Rodacy! 
JA WAM radzę chodzić do swoich a nie 
obcych. Idźcie i przekonajcie się, że 
u J. PIOTUOWSKIEGO możecie do Uć 
taniej Karły Okrętowe 1 wyayłkl pienię- 
dzy niż gdziekolwiek indziej. Cu tydzień 
odchodzą burdzo dobre okręty do Bre» 
men, Hamburga i Rotterdnipa. Także 
sprzedaje piękne fai wy ir Stanuch Wis- 
consin i Michigan. Knideniu radzę kto 
ma dużą familię i kto chce być swoim 
własnym panem, a uniknąć smrodów 
stokjardowskich i nie mieć biedy w Chi- 
cago! to niech kupi fobie farmf, a będzie 
on 1 Jego familia zdrowszą i irczęśllwfą 
aniżeli w mieście. 

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

Biuro jest otwarł<• ud 8 -ano do 9 go- 
dziny wieczorem. Numer biura 414 Mil- 
waukee Ave, albo domowe biuro 8121 S. 
Morgnn ul. w Aptece blizko 81 ul. 

Z uszanowaniem Wru Uod„k 

JAKÓ1S ŁOBAH/EW8KI. 

DO sprzedam! 
McReynolds ul., dw lątrowy Oq Qr/"\ 

dom, dwa pomieszkania "P^DOU 
Paulina ui., dwa domy, 2 loty, 550 
Huron ni., 8 domy, 6 rontów, caa 

przynosi $£>.... ..^jDUU 
Clybourn Pi., ładny dom, kąpiel 750 
Hermitape Ave., dom murowany <5Q fW| 

4 renty "POjJUU 

Leayitt ul., dom murowany, 83000 
Emma uL.dom murowany, 500 
Erie ul., 3 piątrowy dom drewn., 

$23 reutu JUU 
Superior ul.. 2 piąir. dom mur., ...HOOO 
Augusta ul. 2 piątr. dom drew., ^2 200 
Aabland Art., 3 piątr. dom mur,, *5,500 
Divialon ul., 8 piątr. dom mur., 7fU"» 

% $<52 rentu »«AJ 

Wypożyczam pieniądze po 5 i 6% procent. 
Zabezpieczam od ognia najtaniej. 

TmtfTT STAW ®9* Milwaukee Areoi*. 
IŁUrlL OlAW, |,li»ko K»bU olley. 

KTO CHCE 
kunić lub sprze- 
dać property, 
grunt lub farmę, 
albo pożyczyć 
pieniędzy na bu- 

dowę lub zakupno; albo kto ma pieniądz* 
do wypożyczenia na pierwszy morgecz, 
ten niech się zgłosi do polskiego kantora 

G. W. DYNIEWICZ & 60., 
805 Milwaukee Aie,, J^awCliicago. 

Asekurujemy od ogniw rt najlepszych 
kompaniach. Wyrabiamy wszelkie pa- 
piery legalne. bciągamy epadkobierstwa 
z Europy i wystawiamy pełnomocnictw* 
^zyli plenipote"Cve. 

Specyalne ceny do Europy I z powrotem. 
Biuro otwarto każdego wieczora. TELEFON HOtfROE 869, 

GEORGE R. LENKE & CO. 
Aackaracya od ognia. Kotarymz Publiaof. 

S/f/l MSHff &S* 
Na viiyscu daw- 
niej taj fam przez 
śp.S. Waldratna. 

I 

Kantor 
SPRZEDAŻY j 

Eealnoici. 

608 Milwaukee Avenue, róg Cornelia Ulicy. 

SPRZEDAJEMY KARTY OKRĘTOWE, 
Wysełamy pieniądze do Europy, Zabezpieczamy od ognia, 

Wyrabiamy dokumenta legalno. 

—— $300 
Wpłaty potrzeba ażeby kupić sobie 2 piętrowy dom 

;na 2 pomłeszkani? i rentem spłacać resztę długu. 
Domy te budujemy przy Kidgeway Ave., pomiędzy Diversey Ave. 

i Schubert ulicami, obols Domu Starców i śierot w Avondale. 

Loty 26 i 27 stóp szerokie i 125 stóp długie, w ulicy są wszel- 
kie ulepszenia, także cementowe chodniki i ładne drzewa. 

— Bliżazvch informacyi udzielą — 

HEAFIELD & KIMBELL, 
właściciele, 

1219 Clianiber of Commerce Building, 
lub EDM. SZAJKOWSKI, Agent, 

Milwaukee i Central Park Aves. 
W subdywizyi można naa zattać codziennie i w Niedzielę. 

KARTY OKRETOWE. 
« 

Najtaniej i na (z KRAJU 1 00 kraju. 

.j 1**1 Wymieniam 1 wyayłflm Pieniądze do Krają codziennie, 

najlepsze Linie ( Zabezpieczam od Ognia jr nąjleptzyoh Kompaniach* 
Wyrabiam wftelkie prawne 1 legalna dokumenty 1 pełnomocnictwa notaryalna, ora* robl^ 
potyczki na reninoAci na najnlZaiy procent. Sprzedają 1 wymieniam domy (wyrobione 
farmy po Jak oajtaftaztj eeiie. 

Otwarti codzitnnił od Smej rano do tlej icieczdr. — W NUdtUlą 44 9U} rtw# do Ut) po południu, 

0T Z« iciciwą 1 (korą ułan r^eif. H 

Wacław Dużewski, m Nob|e s*feet> CMjp 


