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Drobne ogłoszenia 
DO WYNAJĘCIA frontowa sypialnia 
dla jednego lub dwóch męiczyzn. 734 
Milwaukee aveu 3cie piętro. 
rOTRZEBA dwóch porządnych męż- 
czyzn na stancyę. 685 Milwaukee ave. 

blisko Noble ul., pierwsze piętro. 
POTRZEBA mężczyzny na mieszka- 
tfie. 670 Noble ul. 

POTRZEBA męiczyzn lub dziewcząt 
na stancyę. 25 Brigham ul. front, 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę. Po- 

kój z osobnem wejściem do wynaję- 
cia. 731 Milwaukee ave, Pierwsze 
piętro, w tyle. 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 
Zgłosić się pn. 159 W. Dlvision, pier- 
wsze piętro. 

POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 
*95 Augusta ul. .w tyle. 

POTRZEBA dziewczyny na stancyę. 
135 W. Division ul. 

ZGINAŁ duży czarny pies; ma trochę 
pod gardłem białe, kto go ma lub o 

nim wie, niech go przyprowadzi pn. 
Cf»9 Ashland ave. Dostanie dobrą za- 

płatę. Jan Wojtuś. 

POSZUKUJE wspólnika do korzyst- 
nego Interesu na bardzo korzystnych 
warunkach. Gotówki potrzeba $1000. 
Zgłosić się do pana K. Grodzickiego, 
pn. 73 — 75 E. 31sza ulica. 

POSZUKIWANIE. 
Poszukuję rodziców mojej żony, Józe- 
fa i Maryannę Lachowicz, pochodzą z 

OalicyiŁ mieszkali w Tarnowie na Gra- 
bowie. Do Ameryki wyjechał dwa la- 
ta temu a żonę z córką, sciagnątł pó- 
źniej. Ktoby o nich wiedział lub oni 
sami, upraszam łaskawie zawiadomić 
Franciszka Budzika, pn. 781 W. 21sza 
ul. Chicago, 111, 

POSZUKIWANIE. 
UZDOLNIONY ORGANISTA POSZU- 
KUJE POSADY OD 15go LIPCA. ŁA- 
SKAWE ZGŁOSZENIA, J. SURO- 
WIEC, 287 — 7th STR., JERSEY CI- 
TY, N. J. 

TŁOMACZ wyższego sądu udziela lek- 
cyl angielskiego języka za małe wy- 
nagrodzenie. Konieczka, 77 W. Divi- 
sion ul. 

FTERWSZORZĘDNIS rosyjskie I ture- 
ckie kąpiele po 50c. Otwarte każdego 
czasu. Nocleg bezpłatny. Spróbujcie 
naszą kąpiel — lepsza niż medycyna. 
291 N. Carpenter ulica, blisko Mil- 
waukee ave., pod budynkiem poczto- 
wym. 5s 

PRACA. 
POTRZEBA kobiet da przebierania I 
darcia szmat. 11 Luli pl. 

POTRZEBA kobiety do darcia szmat. 
S*ała praca, dobra zapłata. 26 — 28 
Churchill ul., blisko Robey ul. 7s 

POTRZEBA dziewcząt do bejstowa- 
nia dziur około ramion 1 mniejszych 
dziewcząt w naukę, praso wnika na 
Fzewkl. 663 Holt ay«. 

POTRZEBA maszynlarek 1 ręcznych ] 
dziewcząt. 641 Milwaukee ave. 

POTRZEBA dziewcząt 16 do 25 lat .w 
naukę w pralni. Zgłosić się w ponie- 
działek. Eureka Laundry, 155 W. Ma- 
dison ul. Pokój 4ty. 

POTRZEBA nianki. 119 Townsend u- 

lica, w tyle, blisko Chicago ave. 

POTRZEBA krawców z dużym sza. 

pem do robienia około 25 surdutów 
dziennie lub więcej. Dobra zapłata za 

dobrą robotę. Zgłosić się natychmiast, 
Royal Tailors, 12t» t Michigan ave. 

9s 

POTRZEBA maszynlarek, bejściarek 
do kantów 1 dziur około ramion przy 
dobrych męzkich surdutach. Stała 
praca. Karger^s, 888 Milwaukee ave. 

POTRZEBA kieszeniarek do podsze- 
wki i rękawów robienia; także męż- 
czyzn do styciowania surdutów i rę- 
cznych dziewcząt, kobiet do robienia 
kieszeni w domu. Dobra zapłata. 47 
Brigham ulica. 

POTRZEBA 500 robotników ao JMicni- 

gan do lasów. Płaca $26.00 do $30.00 
miesięcznie, wikt ł mieszkanie. Wy- 
łożę na przejazd $4.00. 100 robotni- 
ków 200 mil od Chicago do "concrete" 
roboty,$2.00 dziennie; takie 600 ro- 
botników do roboty na kolei w New 
Mexico. Płaca $1.75 i $2.00 dziennie. 
Tani przejazd, także mężczyzn do ro- 

boty w mieście. J. Lucas, Polski A- 
gent, 167 Washington ul. Pokój 18. 
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POTRZEBA krawców do bejstowania 
drelichu przy surdutach. 695 Dickson 
Ol. 

POTRZEBA klerka do składu rzeźni- 
czego. 243 Armitage ave. 

POTRZEBA do tekowania i pierw- 
szych maszyniarek przy surdutach. 
346 W. North ave. Pierwsze piptro. 
POTRZEBA agentów, mężczyzn i ko- 
biet, do robienia agencyi w okolicach 
nie obsadzonych. Jeden agent zarobił 
$30 na tydzień pracując nie więcej 
Jak 4 godziny dziennie. Tylko ludzie 
dobrego charakteru niech się zgłoszą. 
Adresujcie 709 Milwaukee ave. 17s 

POTRZEBA doświadczonych prasow- 
ników przy żakietach. 12 Hamburg ul. 
blisko N. Robey ul. 

POTRZEBA 100 dziewcząt do szycia 
przy żakietach. Zgłosić się w ponie- 
działek o godzinie 9tej rano. 995 Mil- 
waukee ave. , 

POTRZEBA człowieka do czyszczenia 
pieców, maszynisty do wiercenia dziur 
w drzewie, stolarzy mówiących po an- 

gielsku na kolej, mężczyzny i niewia- 
sty do hotelu, oraz ludzi do fabryki na 

yardę. 425 Milwaukee ave. 

POTRZEBA maszyniarek i ręcznych 
dziewcząt przy chłopięcych surdu- 
tach. 773 Girard ul. 

POTRZEBA dwóch dobrych nosicieli 
wapna. 
41st i Armitage ave. Carl Wenzel. 

POTRZEBA dobrych prasowników na 
czysto. 103 Augusta ul. 

POTRZEBA bejściarek do kantów i 
dziur około ramion, finiszerek 1 do 
przyszywania guzików przy surdu- 
tach, Kub, Nathaa ani Fliaer, 862 
N. Wlnca«eter ave^l'_:; "• 

PRACA. 
POTRZEBA młodego człowieka <Jo 
procy u ogrodnika; nie konieczni© a- 

by mówił po angielsku; może być 
świeżo przybyły z Europy. Stała pra- 
ca. Adam Wolniewicz, 182G N. Clare- 
mont ave. 5a 

POTRZEBA mężczyzny na stancyę. 
216 Blackhawk ul. 5s 

POTRZEBA prasownika na szewki 
przy spodniach, tylko młody mężczy- 
zna z doświadczeniem niech się zgło- 
si. 10 Park ul. w tyle, bliako Wood u- 

licy 1 Milwaukee ave. ós 

POTRZEBA dobrych prasownlkó.w na 

czysto przy surdutach. 692 N. Ashland 
ave. drugie piętra 5s 

POTRZEBA dziewczyny do lekkiej do- 

mowej roboty. 198 W. Diyision st., 2gie 
piętro. xx 

POTRZEBA służącej do domowej ro- 

boty. Zgłosić się: 631 Noble ul., lsze 

piętro. xxx 

POTRZEBA dobrych wierzchnich kie- 
szeniarek; także ręcznych dziewcząt 
przy surdutach. 93G North Paulina u- 
lica. 5a 

POTRZEBA dziewcząt do "pIece'o.wa- 
nia" spodni. 841 North Hoyne ave. 

5s 

POTRZEBA kobiet do darcia i prze- 
bierania szmat. Stała praca, dobra za- 

płata. 1259 N, Ashland ave. 5s 

POTRZEBA kobiet do darcia szmat. 
Bardzo dobra zapłata. 117 North Lin- 
coln str. 5s 

POTRZEBA dziewcząt do przyszywa- 
nia guzików. Dobra zapłata. Stała 
praca. Percival B. Palmer and Co, 2GG 
Adams ul. 5a 

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

"DOTRZEBA 100 dziewcząt do mjcla statek, 200 
-Ł do domowej roboty — iuuw kucharek i 
dziewcząt do hoteU. 

643 MILWAUKEE AYE. 
PANi SCHMIDT AGENCYA PRACY. 

IłATnłrn 1 codzifniiło dziewcząt do 
I III KArKA ■"•uracyl bot«J6w 1 domowrj 
1 v roboty. Ntjat&raz* polaki* 

biuro w mieści*. 

909 Milwaukee At. biuko Aahiand ar. 

POTRZEBA polskich robotników na 

kolei w Indiana, Michigan, Iowa, Wis- 

consin i Minnesota. Przejazd darmo. 

Zgłosić się do: 
ADAMS. TILLOTSON & ELMER, 

101 SOUTH CANAL STR. 
15 sierp CHICAGO. 

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

POTRZEBA doświadczonych finisze- 
rek przy sukniach w szapie. 657 Dick. 
son ul. Goldstein, Cohn and Co. 5s 

POTRZEBA 500 robotników do North 
i South Dakoty i Minnesoty, w fabryce 
maszyn farmerskich. Płaca $2.00 do 

$2.50 dziennie, wikt i mieszkanie. Ta- 
ni przejazd. J. Lucas, Polski Agent, 
167 Washington ul. Pokój 18. 7s 

POTRZEBA 500 mężczyzn, kobiet i 
dzieci do roboty przy zbieraniu cebu- 
li. Wzi^ć Elston ave. tramwaj do N. 
40th ave., do końca linii. Leesley 
Bros. Peterson i N. 40th ave. Gs 

POTRZEBA dobrej dziewczyny do 
domowej roboty. 630 Noble ulica. 
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POTRZEBA chłopaka w naukę przy 
ciastkach 1 biszkoptach pn. 1003 Mil- 

waukee ave. North Western Baking 
Co. 

POTRZEBA dobrego prasownika przy 
surdutach. Stała praca i dobra zapia- 
ta. 510 N. Paulina ul. 

POTRZEBA chłopca liczącego 10 lat 
do hurtownego składu towarów b'a- 
watnych (dry goods). 153 Market ul., 
drugie piętro. 

POTRZEBA dobrych trymerów przy 
kostumerskich i szapowych surdutach. 
Tylko doświadczeni niech się zgło- 
Bzą. Stała praca i dobra zapłata. 692 
— 696 N. Ashland ave. drugie piętro. 
POTRZEBA dziewcząt do bejstowania 
kantów przy surdutach. Moorman i 
Luli pl. 
POTRZEBA maszynlarek 1 ręcznych 
dziewcząt przy kamizelkach (vests). 
98 Thomas ul., róg Robey ul., pierw- 
sze piętro. 8s 

POTRZEBA cieśli do reperacyi domu. 
36 Crittenden ul. 

POTRZEBA szewkarza; musi potrafić 
broszować przy surdutach. 211 Bloom- 

ingdale Koad. Maryanowo. 

POTRZEBA prasowników przy surdu- 
tach. Zgłosić się natychmiast. 510 N. 
Paulina ul. 

POTRZEBA krawców przy surdutach. 
Zgłosić się natychmiast. 510 N. Pauli- 
na uL 

POTRZEBA dziewczyny do sprzeda- 
wania w groserni. 79 Emma ul. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 134 W. Blackha.wk ul., s-^aa 
cukierków. 

POTRZEBA agenta i kolektora. Pła- 

ca $8.00 tygodniowo i komisowe. Zgło- 
ściel&ię jutro rano, A. Bali, 831 S. Ash- 
land ave. lub w poniedziałek do New 

Era Bldg. Pokój 505. Harrison i Blue 
Island ave. j 
POTRZEBA dobrze doświadczonej 
panny do sprzedawania. Dobra zapła- ; 
ta. Shapiro's Fair, 68G Ńóble ul. 

POTRZEBA PANIEN I MĘŻATEK 
DO WYUCZENIA SIĘ KROJU I SZY- i 
CIA. UDZIELAM LcKCYI DNIEM 
DLA PRACUJĄCYCH WIECZOREM. 
658 N. ASHLAND AVE. A. DWORA- 
KOWSKA. 7s 

POTRZEBA prasownika na szewki 
przy surdutach. Zgłosić się w ponie- 
działek rano do pracy. 95 Haddon av. 

3cie piętro. 
POTRZEBA maszyniarek do wierzch- 
nich kieszeni przy surdutach. 682 
Holt ave. 

POTRZEBA kieBzeniarek, styciarza i 
do rękawów szycia, pierwszej ręcznej 
roboty, małych dziewcząt do bejstowa- 
nia kenwesu przy surdutach. Jan 
Przybylski, 134 Wabansia ave. 5s ! 

Potrzeba Dziewcząt j 
DO resta u^acyi, hotelów, fa- 
BRYK I DO DOMOWYCH ROBÓT. 

Iw) 425 MILWAUKKE AVE. 

POTRZEBA pierwszorzędnych szew- 
ców na reperacye. 220 \V. North ave. 

5s 

POTRZEBA finiszerck przy m^ych 
spodniach. 1013 N. Lincoln ul. 6s 

POTRZEBA dzle.wcząt do wyciągania 
fastrzyg w szapie krawieckim. 133 W. 
Division ul. Bs 

POTRZEBA ręcznych do guzików 
przyszywania i broszowania surdutów. 
67 Keenon ul. 5s 

POTRZEBA maszyniarza do robienia 
rygli na Singer maszynie. Stała pra- 
ca i dobra zaplata. Zgłosić się na- 

tychmiast. Sam Cohn, 95 Haddon ave, 
5s 

POTRZEBA kieszeniarek przy kami- 
zelkach, także kieszeniarek i prasow- 
ników. 697 N. Humboldt ulica, ióg 
Cortland ul. Maciej Michaol. 7? 

POTRZEBA prasowników przy spod- 
niach, tylko doświadczeni mężczyźni 
niech się zgłoszą. Płaca tygodniowo, 
stała praca dlo odpowiedniego. 10 
Park ul. w tyle, blisko Wood i Mil- 
waukee av©. Bs i 

POTRZEBA maszyniarek i bejściarek 
do damskich żakietów; także męż- 
czyzny do obstrzygania kantów. 8G8 
N. Lincoln ulica. 5s 

POTRZEBA natychmiast rzeźnika. 111 
Cornelia ul. 5s 

POTRZEBA dziewczyny do bawienia 
małych dzieci. 607 Noble ul, XXX 

POTRZEBA kieszeniarek przy sur- 
dutach. Stała praca i dobra zapłata, 
w sobotę pół dnia. 692 N. Ashland 
ave. 5s 

POTRZEBA trymera; musi być kraw- 
cem; maszynlarek, ręcznych dziew- 

cząt przy surdutach. 157 W. Black- 
hawk ul. 5s 

POTRZEBA mężczyzny do belowania 
szmat. Stała praca. 100 E. Webster 
ave. 5s 

Kupno i Sprzedaż. 
NA SPRZEDAŻ 5 pięknych bizneso- 
wych narożników, zachodnia strona. 
Tanio. 394 N. Paulina ul. Chicago. 

NA SPRZEDAŻ dobre przesiębiorstwo 
robiq.ce interes za gotówkę. Tanio. 
Fabryka dywanów. 394 N. Paulina ul. 
Chicago. 

SALON na sprzedaż, na końcu linii 

tramwajowej Milwaukee ave., 2 hale, 
dobre miejsce dla Polaka. 4257 Mil- 
waukee aye. 

NA SPRZEDAŻ na Irving Park boni. 
pomiędzy Kimball i Bernurd ulicg., 
50x125 stóp. Cena $1200. Połowę go- 
tówki, reszta na odpłaty. Właściciel 
G38 Washington boul. 

KILKA dobrych salonów do wyboru, 
tanio na sprzedaż. Wiadomości udzie- 
li M. Mazurkiewicz, 404 W. Chicago 
ave. lis 

SALON na sprzedaż bardzo tanio. 
Sprzedać muszę z powodu familijnych 
nieporozumień. Lease na trzy lata. 
Adres w Adm. Dziennika Chicagoskie- 
go. 8s 

NA SPRZEDAŻ 3 piętrowy dom nowy 
murowany, 3 flats po C stancyi, gaz, 
kąpiele, cena $5700. na Jadwigowie. 
Dom murowany, 3 flats i 3 loty, cena 
$3800, potrzeba gotówki $800, reszta 
pozostanie. 7G2 Milwaukee ave. J. Ol- 
szewski. 

BUTCHERSHOP na sprzedaż tanio, 
dobre miejsce dla Litwina i kilka ta- 
nich propertów na biznes, i dobre wy- 
robione farmy. Zgłosić się do W. Du- 
żewskiego, 458 Noble ul. 

NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy dom, loła 
i stajnia. Rentu $20.00. Cena $15.50. 
Zgłosić się, 94 Front ul. w tyle u gó- 
ry. 

NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy dom. lota 
1 stajnia. Rcntu $20.00. Cena $1550. 
Zgłosić się pn. 330 W. Chicago ave. 

NA SPRZEDAŻ nowy puszorek i 
bryczka. 31 Mautene Ccurt, pomiędzy 
Ashland i Paulina. 

NASPRZEDAż farma w Jackson Coun- 
ty, Wisconsin. IGO akrów, dobra zie- 
mia, dom z Wodni, stajnia, dobra stu- 
dnia, blisko polskiego kościoła i szko- 
ły i polscy sąsiedzi. Z powodu śmier- 
ci sprzedam tanio i na umiarkowa- 
nych warunkach odpłaty. Wezmę pró- 
żną. lotę w Chicago jako część zapła- 
ty. Zgłoście się lub piszcie po polsku 
do D. II. Frederiksen, Pokój 810 pn. 
172 Washington ul. 8s 

NA SPRZEDAŻ lub wymianę.na pro- 
perta farma 80 akrów z budynkaani, 
15 akrów pod pługiem, w Wisconsinie, 
blisko stacyi kolejowej. Szyfkarty 
sprzedaję w przyszłym tygodniu do 
Hamburga za $4G.OO. Adam Majewski, 
5C7 Noble ul. 

BARGAINS w North Chicago. Do 
sprzedania kilka lotów w najlepszem 
miejscu po $150.00. Tylko jeden blok 
od kościoła księdza Jędrzejlca. Mar- 
cel Stan, 785 Milwaukee ave. 

DO SPRZEDANIA grosernia w bardzo 
dobrem miejscu za tylko $345.00. Do- 
bry koń i wóz. Wszystko warte $750. 
Marcel Stan, 785 Milwaukee ave. 

DO SPRZEDANIA dobry narożny sa- 

lon, bardzo dobre miejsce. Marcel 
Stan, 785 Milwaukee ave. 

NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy murowa- 
ny dom, storę front i cottage w tyle. 
896 W. 32ga ul. 

NA SPRZEDAŻ najlepszy próżny na- 
rożnik na południowo zachodniej stro- 
nie. Północno Wschodni róg Division 
ul. i Hoyne ave. 55x120 stóp, tylko 
$4500. Właściciel, 451 N. Hoyne ave. 

NA SPRZEDAŻ maszyna szewska « j 
narzędziami. 357 W. North ave. 
WIELKA sprzedaż mefclL 425 MUwan- ■ 

kPA ava. < 

Kupno i Sprzedaż. 
NA SPRZEDAŻ mleczarnia; 8 kan 
dziennie; wyjeżdżam na własną far- 
mę; także koń i wóz, sprzedam razem 
za $250. 581 DicUson ul. 5s 

NA SPRZEDAŻ 8k!ad~cukierk6w, tak- 
żo sprzęty domowe, z powoda wyjazdu 
do starego kraju. 91 Fislt ul., róg 19ej 
ulicy. ,lUs 

» mm ■ ma —■» — 

NA SPRZEDAŻ piękny narożny sa- 
lon w polskiej okolicy. Adres w Adm. 
Dzienuika Chicagoskiego. lOs 

NA SPRZEDAŻ dobry salon blisko 
wielkich fabryk Crane Co. Rent $45 
miesięcznie za salon i 7 pokoi nad 
salonem, które obecnie przynoszą, mi 
$1G miesięcznie. Muszę sprzedać jak 
najprędzej bo wyjeżdżam z miasta. 
Bardzo tania oferta, Max Brown, 545 
S. Canal ul. 5s 

NA SPRZEDAŻ tanio, piękny duży 2 
piętrowy dom i basement w dobrym 
stanie pn. 2703, 25ta ulica, blisko Loo- 
mis ulicy. 93 
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NA SPRZEDAŻ pr?ez wlaścicicla 
trzy piętrowy drewniany dom. Grant, 
798 Holt ave., blisko North ave. lis 

NA SPRZEDAŻ stary, d^rze opła- 
cający się interes wiktuałów (groee- 
ry). Dobre miejsce dla Polaka. Sprze- 
daję z powodu wyjazdu z Chicago. 378 
W, Chicago ave. 5s 

DO SPRZEDANIA dom murowany na 
dwa renty, $1G50, potrzeba $400. Teo- 
fil Stan, 094 Milwaukee ave. 5s 

NA SPRZEDAŻ koń i wóz dla groser- 
nika. Zgłosić się pomiędzy 5 a i wie- 
czorem. 33 Ayers Court. 5s 

NA"SPRZEDAŻ salon. 
34 Bauwans ul. 5s 

"nX"spRZEDAż salon. 221 Cornell u- 

lięa. 7s 

NA SPRZEDAŻ salon na Stanisławo- 
wie. Zgłosić się do Adm. Dz. Cli. ós 

NA SPRZEDAŻ trzy piętrowy dom 
drewniany i z cegły, z drewnianą cha- 
tą w tyle, na Chapin ulicy; budynki 
są .w dobrym stanie; $7000. Jan J. Pol- 
lak, zarządzca Campe'a Agencyi dla 
Właścicieli Domów, 942 Milwaukee 
ave. 5s 

NA SPRZEDAŻ 3 piętrowy murowa- 
ny dom, 414 — 14th place. Nowo ma- 

lowany, w pierwszorzędnym stanio, 
rent $40 miesięcznie, tylko $3750. W. 
J. Cary, 490 — 14th płaco. 5s 

NA SPRZEDAŻ murowany dom za 

$5,500. Znajduje się salon na miejscu, 
który przynosi $'J42 rocznie. Potrzeba 
$2,300, reszta na odpłatę. 9S2 N. Hoyne 
ave. 14 s 

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

SPRZEDAM za gotówkę we fabryce. 
$45.00. Parlorowe garnitury za $22.&0. 
92 — 94 Clybourn ave. 5s 

"Kopalnia Złota" 
już pprzeJana, to są properta, 119 West 
Iluron Ul. Nitiiejszem daję moim ko- 
Btumerom wiadomośd. Mam dulej 

Na Sprzedaż 
2 trzypiętrowe dre« niane domy — lota 

50x110, rontu $1)50 
rocznie tylko 
za W 0 ^ 

Przyjmuję lotę w zamiam. Także na 

liurou ulicy. 

Ayers Court 2 piętrowy i jedno-piętro- 
\vy dom, rentu $400 
rocznie tylko 

Iluron Ulica przy May ulicy 2 3-piętro- 
we murowane do- 

my, $1,000 rentu 
rocznie za 

Mam dla Doktora. Dentysty, Akuszerki 
itp.3 rogowe staneye do zarentowauia. 
Także cały fiat o 7 pokojach na dru- 

giem piętrze. 

JOS. C. MAR50N, 
584 Milwaukee Ave. 

$3,200 
ulicy 2 3-piętro- 

$9.000 

LOTA na sprzedaż 25x150 na 28meJ 
ulicy, piękne miejsce na interes, l 

blok od polskiego kościoła i 10 mi- 
nut drogi od nowych zakładów elek- 

trycznych, gdzie pracuje przeszło 4000 

ludzi. Warta $500. Jeżeli fj^rzedam na* 

tychmiast oddam za $375. Zgłoście się 
405 N. Western ave.^ 

NA SPRZEDAŻ "Bargain", $2200.00, 
połowę gotówkę, zapewni dwupiętro- 
wy murowany dom przy Pleasant pl., 
około dwa bloki od kościoła św. Jad- 

wigi. Właściciel pozamiejscowy i mu- 

si sprzedać natychmiast. Irwin and 
Irwin. 1581 Milwaukee ave. 

BACZNOŚĆ Polacy w West Pullman! 
Mamy na sprzedanie południowo za- 

chodni narożni* Halsted i HGtej ulicy, 
C lotów 150x172, za bardzo nizką ce- 

nę, $2750. Jeżeli dla jednego z a wie- 
le, niechaj kilku się zbierze dla roz- 

kupienia pomiędzy sobą. Za loty te 

11 lat temu dawano $6000, a właści- 
ciel odmówił. Zgłosić się, C. W. Dynie- 
.wicz and Co.f 805 Milwaukee ave., 
Chicago. 

NA SPRZEDAŻ łóżko żelazne i do- 
bre nowe skrzypce tanio z powodu 
wyjazdu. Adres, 840 32nd pl., u góry 
przy S. Morgan. 

SPRZEDAM dwupiętrowy murowany i 

dom na dwóch lotach i 2 loty za j 
$3050.00. 769 Milwaukee ave. ,w salo- : 

nie. 

NA SPRZEDAŻ elegancki trzy-piętro- 
wy dom z cegły; wszystkie ulepsze- 
nia; gotówkę za zaległoś' właściciela. 
234 W. Huron ul. 7s ; 

NA SPRZEDAŻ dom i lota tanio. Zglo- ! 
ście się do właściciela pn. Augusta j 
ul. I 

NA SPRZEDAŻ tanio 3 piętrowy dre- 
wniany dom, 40x63, 29 pokoi, lota 
50x145, jest budowany na "boarding 
house" i umeblo.wane pokoje. 961 Cly- 
bourn ave. 

NA SPRZEDAŻ tanio dobre properta, 
które przynoszą miesięcznie 30 dola- 
rów dzierżawy. 1485 Western ave., 
blisko Humboldt boul. Zapytać się w 
golami obok. 

Kupno i Sprzedał. 

DO SPRZEDANIA. 
Churchill nlirs, dom murowany flj| f!KA 

8 pumi^eskania łUU" 

83,i>00 
norniitapo Av«., dom murowany, 

.. 83,'600 
Emma ulica, 8 piętrowy dora ÓJ " fW| A 

murowany, H rontów 
Erie ulica, 3piętrowy dnm <$••> * AA 

drewniany, 8^ rentu ,,..'I'«)vvU 
North Avet, 2 pii'trowy dom Oi} flflA 

drewniany, $:i0 rentu 

Superior ul., 2 piętrowy dora, <J}t) OltA 
2duże renta..., w "U 

Aabland Ave,, 8 pic.trowy dom mu- KflA 
rowany, 6 rentow V 

Augurfa ul., 2 piętrowy dotn, <1*9 
2 dużo roiita v#U 

W. Iluron ujica, 2 piętrowy dom 0»| fWlA 
murowany, $'J7 r«*ntu 

Front ulica, Cdomy drewniani, ....$8,000 
EIgtoa Ave., B domy drewniane, gg ,000 

Wypożyczam pi«*nifldzf> po 5 1 6 procent. 
Zabczpieuaum od ognia prądku! tanio. 

TEOFIL STAN, 004 Milwaukee Atc. 

Baczność Rodacy! 
JA WAM radzę chodzić tło swoich a ulo 
obcvch. Idźcie I przekonujcie się, że 
u J.' PIOTROWSKIEGO możecie do.t.d 
taniej Karty Okrętowe I wysyłki pitnlę- 
dzy ni?, gdziekolwiek indziej. Co tydzień 
odęhndzu b.irdzo dobro okryty do Hn»« 
uicu. Hamburgu i Rotterdamu. Takżo 
sprzedaje piękne faimy w Star.aeli Wis- 
eoii9in I fljieliignn. Kaidomu radzą kto 
mi dużą familię i kto c|ice byd swoim 
własnym panom, a uniknąć smrodów 
Btokjurdowtkioh i nie mied biedy w Chi- 
cago, to niech kupi sobie farmę, a będzie 
on i jngo familia zdrowszą i jzczęśllwą-ą 
aniżeli w mieście. 

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

Biuro jest otwarte od 8 -ano do 9 go- 
dziny wieczorem. Numer biura 414 MIN 
wankee Avc. albo domowe biuro 8121 fl, 
Morgan ul. w Aptece blizko 31 ul. 

Z uazaoowaniom W.|JZ Itodak 
JAKÓB ŁODAK/EWSIII. 

Na Sprzedaż 
w Ayondaie. 

Ridgeway Ave., obok domu Star 
ców i Sierot, 2-piętrowe domy o 2c|\ 
pomieszkaniach, na łatwe miesię- 
czne wypłaty. — Potrzeba tylko 
$300 wpłaty resztę można opłacać 
miesięcznie tak samo jak rent.— 
Loty są 2(5 i 27 stóp szerokie i 125 
długie, cementowe chodniki i ładne 
drzewa przed każdą lotą. 

Bliższych informacji udzieli: 

ED. SZAJKOWSKI. 
MILWAUKEE i CENTRAL PARK AVES. 

Mieszkauie: 1550 N. Hamlin Ave. 
W eubdywizyl codziennie 1 w Niedzielą. 

NA SPRZEDAŻ skład rzeźniczy. 75G 
Noble ul. 5s 

NA SPRZEDAŻ dobry salon, rogowe 
miejsce. 2G4 W. Chicago ave. róg Cen- 
tre ave. 9s 

NA SPRZEDAŻ dobra grosernia. A- 
dres w Adm. Dziennika Chicagoskie- 
g®, 5s 

DO SPRZEDANIA l Tota" na Dickson 
ulicy, $ 1:500. 1 lota rogowa na Marya- 
nowie, §850. 2 loty na Wisner ave. po 
$400. 3 loty na Iiremen ul. po $400. 
Teofil Stan, 094 Milwaukee ave. 5s 

NA SPRZEDAŻ TANIO JEDEN Z 

NAJLEPSZYCH SALONÓW NA MIL- 

WAUKEE AVE. COLUMBUS BREW- 
ING CO., CORNELL I NOBLE UL. 6s 

NA SPRZEDAŻ narożno properta ia- 

nio. Nowy budynek, biznesowe miej- 
sce. Rent przyniesie dobry. Trochę 
gotówki reszta na 5 procent. 1024 N. 
Hoyne ave. Slauzis, właściciel. 5s 

Kupno i Sprzedaż. 
NA ZAMIAN forma 880 akrów w Mi- 

chigan, dobre budynki i Inwentarzem, 
dobry grunt, za dobre d»Q Ann r>fk 
Cbicaguak!* properta wO|l/UU»Uv 

80 Akrów farma, dobra budynki, 70 mil 
od Chicago na połać. &C) Cii v/\ 
ńle, pole pod pługiem V^)^w»UU 

80 Akrów bez budynków, połowa pod 
fi0?!:"' $1,200.00 

80 Akrów forma, dobre budynki, In wen- 

imuo.oo 
Oprócz tych mam wleli Innyoh tarm 

do wyboru. 
Po bliższe informacje ggłolcle a)q lub 

piaście do; 

A. A. JANKOWSKI, 
84 La Salle SU Pokoj 507, 

albo wioctoram 1 w Niedziele po połudn,! 
2566 Milwaukee Arc., Ąyondtlc. 

Pieć Wielkich 

"BARGAINS" 
w Real Estate: 

198 Clybourn Place, { lQty»dom 
_—i—,, \) murowa' 
ny z "butqhar*PHpem" i mlaskaniem, 
fi) doui drawnlany. Kentu przynoayą 
$:9 nit mleainc. Cena <fl>OPAA 
l3,5oo r--Ą jedni* tylko 3k/ |)(JN 
lutu cena 

307 WabansU Ave., Girard, 

dom murowany na 2 4i(J() 
obamne renty, ' 

320 Armitage Ave,, i1,zk? ^ 2 I beyul.,dom 
murowany uu 3 renty; ft O A A 
5, 6 l 0 stancyj, w jak {jyy 
najlepszym porządku..* » 

Narożnik Iladdon i Wood ul., 
Jota i dura 1 piórowy, dobre mlejso# 
na założenie z nowa rtb;* O A A 
salonu, (bacznośd a- /Uli 
gencl browąrni), v > 

N. Paulina Str,, bl,zko UHd' 

don, lota I dom murj- 

whiiy ua 0 rentów Nr *■) 

Po bliższe szozogńły zglopid się do; 

C.W.Dyniewicz&Co. 
805 Milwaukee Avę,, CHICAGO. 

NA SPRZEDAŻ 4, 5 i C pokojowe do- 
my, ceny od $1250 i wyżej, domy o 2 
flats 5 17 pokoi od $2500 i wyżej. 2 
narożne domy murowane, skład i 3—G 
pokojowe flats. Cena $5000. Milwaukee 
ave. duży- skład i fiat dom .w zamian 
za mniejsze properta. Division ulica, 
2 duże domy, składy i flats, blisko 
Humboldt parku, zamienię. Loty w 

Chicago po $160. Łatwe odpłaty. Je- 
żeli jesteście interesowani w kupowa- 
niu propertdw, teraz jest czas zgło- 
sić się i zobaczyć się z nami i powie- 
dzieć nam co chcecie. My tylko mamy 
tanie oferty. Schumacher, Eggert i 
Co., ofis realności, pożyczek i zabeł- 
pieczeń, 762 Milwaukee ave. 

kuoid lub cprz* 
dud property, 
grunt lub farmę, 
albo pożyczyli 
pieniędzy na bu- 

dowę lub zakupno; ilbo kto ma pieniądze 
do wypożyczenia na pierwszy morgecz, 
ten niech się zgłosi do polskiego kantora 

C. W. OYNIEWICZ & CO., 
800 Milwaukee An., j;i£°;»,Clifc«$». 

Asekurujemy od ognL najlepszy©* 
iroropanlarh, Wyrabiamy wszelkie pa. 
pierylegnlpe. bclągamy spadkoblerstw* 
z £ u ropy ] wystawiamy pełnomocnictw® 
lżyli plonipoteocye, 

Specyalne ceny do Europy I z powrotem, 
Biuro otwarte fcatdego wieczora. TELEFON MONBOE 669. 

GEORG E R. LENKE & CO. 
Asekuracja od ognia. IfotaryaM Pablletaj. 

s m MSWI 
Na miejscu daw- 
niej zajftem prut 
śp.S. Wtldmana. 

Kantor 
8PBZEDAŹT 

• JteąlnoM. 

608 Milwaukee Avenue, róg Cornelia Uljcy, 
SPRZEDAJEMY KARTT OKRĘTOWE, 

Wyscłamj* pieniądze do Europy, Zabezpieczamy od ognfa, 
Wyrabiamy dokumenta legalne. 

$300 
Wpłaty potrzeba ażeby kupió sobie 2 piętrowy dom 
na 2 pomieszkania i rentem spłacać resztę długu. 

Domy te budujemy przy Bid^eway Ave., pomiędzy DIv«rsey Ave, 
i Schubert ulicami, obok Domu Starców i Sierot w Avondale. 

Loty 26 i 27 6tóp szerokie i 125 stóp długie, w ulicy ea wsael. 
kie ulepszenia, także cementowe chodniki i ładne drzewa* 

— Bliższych informacyi udtielą «— 

HEAFIELD & KIMBELL. 
właściciele, 

1219 Chamber of Commerce Baildlng, 
lub EDM.SZAJKOWSKI, A*entf 

Milwaukee I Central Park Ares. 

W tubdywizyt motaa nas zaatad codzloanie 1 w NltdaJel^ 


