
Kupno i Sprzedaż. 
Zc , 3?.OWO 

Korzystny interes bardzo tau o do 

sprzedania, zaraz. 1518 W. Chca- 

go are. 

NA SPRZEDAŻ samochód dla 4 o- 

s6b. tanio. 1703 N. Hoyne ave. ! 

EXTRA| 
Zrób ofertę na 3 ptr. nowo murowa- ! 

ey dom i bas. przy .Milwaukee i Ho- f 

be y ul. na 2 ładne mieszkania I wiel ! 

ki srtor 80 stóp długi, dobry na ja-( 
kikoiw ek interes, najnowsze urza-1 

dzenia. dobowe wykończenie, warto 

ćc! $10,000 donosi $1080 sprzedam 

ici $10,000 donosi QQAA 
$1080. Sprzedam za .. (3 
Przyjdź i zobacz. Potrzeba tylko 

$1200. 
Poza tem nnmyw lele innych tanich 

1 dobrych budynków na spłaty lub 

m potv.rf. 
Na zamianę loty, farmy, nowe 1 sta- 

re domy różnej wielkości w dobrych 

ckottcach. Zgłoś sic zaraz <lo: 

T. W. Schulze & Co 
1560 N. Robev ulica. 

przy Milwaukee ave. 

NA SPRZEDAŻ tanto (bargain) —i 

£048 I 3oB3 Lynclala ave. Mleslcz-, 
ne spłaty. Adroeujce H, Kelly, 54 i 

W. RaudoLph et. Peoples Bulldln* ; 
Assn, 

XT RA- Pargain! Tahiość! Stanl- 

sawowo! falonl^ci — Grosemicy — ! 

Pzeźnlcy — Restauratorzy. mogij 

nabyć odpow edne propety, naroż- 

nik br!ck. bardzo tanio z malę 

upalQ. Wiadomość. 1174 Milwaukee 

av. Biur·. 

E!vTRA! Earsain' Tan:ość! Stani- 

sławowo! Piekarze! chcący posiadać 
narożnik, brłck dobre miejsce na 

piekarń·?, mesa nabyć bardzo ta-, 

n o. Mała wpłata. Wiadomość: 1174 

Milwaukee ave. Biuro. 
- - 11 " 1 U. 1. - " 

EXTRA! Bargain! Avondale blisko; 
koéciota, 2 mieszkania cały drewniał 

ny. $2400. 1174 Milwaukee ave. 
— 

Biuro. 

EXTRA! Bargain! 2 mieszkania. — 

?ały murowany. $22«*0. 1'stępy, gaz. 
> nryanowo. 1174 Milwaukee ave. J 
Biuro. I 

NA SPRZEDAŻ: elektryczna maszy- ; 

na do finiszowania butów. Używana 

tanio, w składzie skór. 1144 M lwau-! 

kee ave., przy Division. Józ. Karpiń- 
ski. 

C HC PROPERTA, W CRAC»IN na | 
wymianę l1» piętrowy murowany! 
dom na Jadw gowie z małym skła- 

dem. 2 renta i basement Cena 

$2800. Chcę dom na 2 renta w· Cra- 

g!n w cen e $3500 AIjEXA.VOKR j 
MACH, 2038 N, KOBE Y UL JA- 

DWIGOWO. 

RARiiAlN. Na sprzedaż drewniany 

domek na 3 małe pomieszkania. —, 
Cena $1609. 2227 N. Seeley ąyę, 

— 
k, 

blisko Webster na Jadwigo wie. 

NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy muro- » 

wany na Blackhawk blis-ko Cleaver. ' 

2-4 pokojowe flats. Krawiecki szap. j 
w tyle. Cena 4000, jeżeli wzięty za-1 

raz. B. A. Piekarski, 2954 Fullerton 
' 

ave. 

firosernia i buczernia na Trójcowie. 

Koń i wóz, fabryka kiełbas, komplet | 
ne nłaszynerye. Dobre urządzenie. 

Dobry stock, stare wyrobione miej-1 

sce. Znakomity interes dla polskiego 
byznesisty do nabycia tanio. l>oui | 

Komisowy. I-"V4:5 Division ul. . . j 

SPRZEDAM 4 mieszkaniowy muro-: 

wany dom. albo wymienię na mniej-: 

szy. Zgłosi się 1S 4 Wilmot ave., 1 ! 
piętro. j 
NA SPRZEDAŻ 3 loty. 2 budynk , 

stajnia, wóz. chlewy, dobre do .team 

ing" albo na mleczarn'. tanio.. 2225 J 
Chicago ave · ^ i 

NA SPRZEDAŻ tanio ..Twin go cart' 
— 1802 Girard ul. .J. t>. \\| 
DOBRY skład delikatesów, grose?- 

nia. cukierków, cygar. wartości l 

i 1000. Jeżeli kupiony zaraz sprze-j 
damy za $475. Polska i mieszana na! 
rodowość. Dobre m eisce dla małżeń- j 
stwa. Rent $20 z mieszkaniem. Weź-i 

mierny mała wpłatę, reszta $25 mie-i 

siecznie ^płatami. Muszę sprzedać za 
' 

raz. Przyjdźcie * niedzielę od 10) 
do 4. — 1719 Grand ave. 

" 

itk-u-j. M mm . WMW—WI 

NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy dom z' 

jrowmia. dobre wyrobione miejsce 
w polskiej okolicy. Cena tylko 

$4250. "— 1S08 S. Ashland ave. 

Koń f wóz na sprzedaż, tanio. 1CL31 

(R. Ashland ave. i 

NA SPRZEDAŻ okrągły stół jadalny! 
piec kuchenny i maszyna do szycia. 
$046 Greenwich ul., blisko Robey. ! 

Maryanowo. 
——— 

MEPLE do sprzedania, wszystko co ' 

się znajduje w mieszkaniu, tanio, z 

powodu osamotnienia. 1532 Emma- 

ul., tylny dom, na dole.' .. . r. . 

WIELKA wyprzeda* używanych me-^ 
bli. pieców kuchennych, pokojowych 
dywanów, maszyn, wszystko "bidzie 
sprzedane tanio. 1 ·; 11 N. Ashland 

ave., blisko Augusta. S · 

— * 

STATKI domowe na sprzedaż. 1633 
Xortii ave. blisko Ashland ave., — 

front, na dole. 

|VA SPRZEDAŻ meble i ec do o- 

gr^ewania. 4 pokoje do wynajęcia. 
3542 Haddon ave. 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków — 

ęygar. tabaki, papierosów z powodu 

wyjazdu. 1302 W. Erie ul. 

3 piętrowy murowany dom z ka- 

miennym frontem, prawie nowy, 6 

rentów. na Haddon ave., hlisko Hoy- 

ne. potrzeba tylko $5500 gotówki. 
Rartmański. Meuofoiewicz and Co, 

568 Milwaukee ave. 

9 piętrowy murowany dom na Dick- 
son ul., na 8 rentów. potrzeba tyl- 

ko $2600 gotówki. Bartmański, Nie- 
wolkiewicz and Co., 668 Milwaukee 

ft. 
' 

·· 

Hayfkarty na wszystkie linie: z Eu- 

ropy Do Europy $33. Asekurą,- 

eya od ognia w najlepszych kom pa-' 
niaoh. Sprawy notaryalne i sadowe 
starokrajskie załatwiają szybko 

" i 

taoio. Uartii*iiu4iit Xievvo" 
— 

ud Co., 668 Mlwetrtfte* ave. 

Kupno Sprzedać. 
2c . 3ŁOT"O. 

in£ Park 
Varozuik — 4100 . mball ave. 

N'owy brick na dwa piętra i bąse— 
nent wyplajstrowany, pralnie, ciep- 
ła woda. dwa furnssa, wszystkie naj- 
aoweze i modniejsze urządzenia po 5 
6 pokoi 12 calowe mury, ulice bru- 

towane.Dom wart $6500,z powodów 
'inansowyoh, właściciel musi zaraz 

sprzedać. Cena - ^ 
bardzo zniżona ^/UU 

A. F. Soska & Co. 
3435 Irving Park Blvd. 

Róg Bernard ulicy. 
. t' 

' 

Telętou Irving 28Q. 

BARGAINS! 
2 piętrowy dom na trzy mieszkania 

io,re..... $2300 
Piękny brick na 2 mieszkania po 5 

pokoi — potrzeba 
" 

£'2',71""' 
gotówki $1950.00 . 

2 ętrowy dom na 4 mieszkania i 

4 pokojowy cottage, przynosi $420 
reatu rocznie .. ·.. ^2200 
2 piętrowy frame.na cztery mieszka- j 
nia po cztery pokoje 
roin'kowa lota 33X125 J^OUU 
Cottage i narożnikowa lota. 50x125 

mus; być sprzedana $1900 
Sframe na 2 mieszkania. po 4 i 5 

pokoi kąpiele i ustępy | aa 
wewnątrz .... « 

Cottage na dwa mieszkania po czte- 

Zf0k0ie. $1300 
Gdzie? Wskaże wam p. I«n. Ko— 

iralki, Peoples Realty and Ins. Co. 

47th and So. Ashland av. 

Po co płacić rent, kiedy można 

we własnym domu mieszkać 1 ren- 

tem go spłacać? Tak tanich domów 

jak mv wam wskażemy, nie dosta- 

n'ecie u nikogo. Przyjdźcie i prze- 

konajcie sfę sami. że to, co wam o- 

fiarujemy, jest bajecznie tanio. 
Kto przyjdzie do naszego departa 

mentu z intersem, otrzyma w pre- 

zenc e piękny ilustrowany powieścio 
wy lub Ścienny kalendarz. 

taniości] 
w Parafii świętej Heleny S 

I TAJ WIĘKSZY wybór ta- 
J niości iaki ktokolwiek 

g mógł Wam dotychczas 

g pokazać w domach nowych 
• lub starszych i na dogodnych 

g warunkach." 
S Loty w okolicy i przy ko- 

g ściele św. Heleny, można · 

» jeszcze teraz nabyć tanio, za- · 

• nim przyjdzie sezon budo- 

g wy z wiosną. Dla p. p. Ku- 

j pców mam kilka bardzo do- 

| brych narożników. 
o Przyjdźcie i korzystajcie 
S ze sposobności jak wielu już 
e> skorzystało będąc mi wdzię- 
• cznymi za dobre, rzetelne i 

o uczciwe przeprowadzanie 
interesu.- Usługa grzeczna. 

® Mam również wielki wy- 

£ bór w domach we wszyst- 
S kich Polskich Parafiach. 

REAL 

I ^^ESMTE, 

S 907 X. -ROBEY STR. 

g K.u Iowa ulicy. 

? Otwarte codzeaaie do gcdz. 9ej wieczorem 1 

f #1 
1——c 

Bardzo Wiel- 
kie Taniości 

Na sprzedaż 
!)'.> u piętrowy (loin murowany, w 

którym znajduje się najkomplet- 

ej urządzony skład cukierków i 

szkolnych przyborów. Lota 37x125 

rozmiar domu 24x59. Blisko szko- 

ły. Elektryczne i gazowe oświetle- 

nie; ulica asfaltowana. Przy W. Ko- 

lin ave. 

Karma « akrowa, z wszystkiemi u- 

rzadzeniam*. domem 9 pokojowym 
w ..Crystal Lake", 40 mil od Chi- 

cago, ogród, 35 drzew, najnowsze 

urządzenia; elektryczne i gazowe o- 

świetlenie. Za gotówkę, albo wy- 

mienimy na realność (property) z 

dopłata. -i 

l>\yu piętrowy murowany dom ze 

składem, przy Sacramento ave., bU- 

sko 22giej ulicy. Dwa mieszkania. 
Pardzo wielka sposobność na jaki- 
18» v/lek interes. - 

Mamy także bardzo wiele innych taT 

niości: Loty, domy, farmy w róż- 

nych okolicach i w Chicago. 
Zgłosić się do: 

F. L. Majka & Co. 
Notaryusze publiczni. Sprzedaje- 

my własności realne, udzielamy po- 

życzek i wydajemy ogniowe zabez- 

pieczenia. Wymiana pieniędzy za- 

granicznych i sprzedajemy karty o- 

krętowe i bilety kolejowe. 

2705 South 43rd Court 
CHICAGO 

Nowa nazwa Kelin ave. 
1 

NOWY DWl' MIESZKANIOWY mu-! 

rowany dom: 6 poke'. Bargain. —- 

Weźmiemy domek (cottage) w za- 

mianę. Avondale Savings Bank, 205T 
Mlwaokfe ave. 

Kupno i Sprzedaż. 
ic ZA 8LOWO 

SALON na sprzedaż, tanio. Dobre 

miejsce dla polaka. 1000 W. Brie 

ul. i Morgan. 

SPRZEDAM tanio z powodu wyjaz- 
du pieble z sześciu pokoi. 2510 Mon- 

ticello ave. blisko Fullerton. 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków i 

różnych drobiazgów. 2024 Webster 

ave. 8 

NA" SPRZEDAŻ grosernia z powodu 
wyjazdu na farmy. 1401 Augusta i 

Paulina ul. 

NA SPRZEDAŻ nowy dwu piętro- 
wy dom z pic'oma lotami w Jef- 

ferson Parku na 60ty przy Higgins 
ave. sprzedam tanio z powodu wy- 

jazdu na farmy dogodne warunki 

zgłosić się w niedzielę. Ignacy O- 

górek. właściciel. 
I—PI —— — — H I·"·————1 

POJEDYNCZY ekspresowy wóz jak 

nawy sprzedam tanio, brak miejsca. 

1527 Haddon ave. 

ORGAN na sprzedaż. 1510 Elston 

ave. 3 piętro w tyle. 

Baczność Rodacy! 
Kto ma 200 lub 300 dolarów gotów 
ki wykupi małe properta na Fran- 

c'szkowie. a resztę wypłaci rentem. 

Sprzedam za bardzo niską cenę bo 

wyjeżdżam z miasta zobaczcie w 

niedzielę. 4511 Haddon ave., róg 45 

ave. 

DWIE wielkie gazowe lampy na 

sprzedaż 1213 Milwaukee ave. u 

góry. 

SPRZEDAM lub wymienię dom, gro 

sernię, buczernię i salon. J. F. Fo!- 

ta, 1300 Holt ave. 

NA SPRZEDAŻ meble z dwóch po- 

koi. 830 N. Ashland ave. na dole. 

DOM. lota i interes mleczarski na 

sprzedaż; z powodu choroby. 1747 

W. 21 sza ul. 9 

NA SPRZEDAŻ zakład szewski — 

ishoe repair ng z wszelkiemi przy- 

borami i maszynami elektrycznemi, 
bardzo tanio. W dobrej okolicy. — 

Właściciel robi dobry interes, tylko 
dla braku zdrowia zmuszony jest 

sprzedać. Zgłosić się do ofisu S. R. 

Kukułka, 007 \. Robe y ul. 

NA SPRZEDAŻ dwa piętrowy drew- 

niany dom 4 pokojowe mieszkania 

(flats), ustępy, gaz, 5 pokojowy ,cot 
tage" w tyle. Rent $35 miesięcznie. 
Cena $3400. 1644 N. Western ave. 

blisko North ave. Właściciel 1726 

Artesian ave. blisko North ave. 

NA SPRZEDAŻ zakład czyszczenia 
i farbowania. 1058 Front ul. 9 

NA SPRZEDAŻ w parafii Sw. Heleny 
dom 2 piętrowy, murowany na wy- 
sokim basemenci (rezvdencya o 10 

pokojach). Rozmiar loty36Xl2'ó. 
— 

Można przerobić z łatwością na dwa. 
ładne mieszkania. Duża stajnia w 

tyle. Jest bardzo tanio do nabycia. 
Zgłosi się do S. R, Kukułka, 007 N. 

Robey ul. 

Kto chce jechać do Europy 
na święta i mieć przyjemną 
podróż, ten powinien kupić 
swoją szyfkartę u mnie na 

pośpieszne okręta i po u- 

miarkowanych cenach. — 

Również wysyłam pienią- 
dze do wszystkich części 
świata. 

Piotr Hanczuk 
1803 S, Ashland Ave. 

Przestroga! 
Rodacy! Obudźcie się! Nie rezy- 

kujcie swoich pieniędzy w ban- 
kach lub na pożyczkach. Kupcie 
jeden z dobrych domów, który 
wam przyniesię od 12 do 25 pro- 
cent od waszych pieniędzy, to 

jest droga do majątku. Także ase- 
kuruję od ognia! Rzetelne infor- 

macye otrzymacie darmo w biurze 

S. J. Ostrowskiego 
1166 Milwaukee Ave. 

2gie piętro. 

BARGAINS 
Na Jwlwigowie: 3 piętrowy murowa- ! 

ny budynek, kamienny.fundament,— ; 
3-6 pokojowe mieszkania 1 basement. i 
Kąpiele, gaz i ustępy <1?/-/vui 
wewnątrz 
Na Lincoln ul., blisko Chicago ave. 
2 piętrowy dom na kamiennym fun- : 

damencie, 2-4ro izbowe mieszkania I 
z gazem 1 góą. Rent 1 

$28.00 «DZoUUj 
Na Stanisławowie : Murowany budy- 
nek na kamiennym fundamencie. 6 

mie6zkań 4ro Izbowych. ! 
Rent $47.00. . . t.. 

Na Jadwiirmrte: 2 piętrowy murowa 
ny dom na kamiennym fundamencie. : 

2-6 pokojowe mieszkania i basement. ; 
Nowa murowana stajnia w tyle. —i 
Kąpiele, gaz 1 ustępy 
wewnątrz. Rent $40. 
Na Augusta ulicy, blisko Wood: 2 

piętrowy dom na kamiennym funda- 
mencie. 2-6cio pokojowe mieszkania. 
Gaz 1 ustępy wew- ClOflA 
nątrz. Rent $25.00. .. 

Zyg. Majewski 
1122 Milwaukee Ave. 

Kupno 1 Sprzedaż. 
2c ZA SŁOWO. 

GROSERNIA i buczernia na sprzędaż 
pnr. 1567 Wabansia ave. 6 

NOWE i nieco znoszone krawcowane 

ubrania i palta wartości £40 do $50 
ł $60. Teraz tylko $5 i wyżej. — S. 
Gordon, 1415 S. Halsted ul. XXX 

Na sprzedaż narożnikowa grosernia 
i buczernia przy parafii Niepokalane- 
go Serca Maryi w Irving Parku. — 

3431 Irving Park ave., róg Bernard. 

^ 
13 

NA SPRZEDAŻ grosernia w dobrej 
okolicy. Mieszana narodowość. Adres 
w adm. Dziennika Chicagoskiego. 6 

IDEALNY GWIAZDKO 
WY PODAREK 

Jest jeden z naszych fHO lub $ó00 
pierwszych liypoteUowyeh zło- 
tych bondow, zabezpieczone naj- 
lepszy tniejsUą realnością. 

Przynoszę Sł£— 6% 

Home Bank & Trust Co. 
(A State-Sałiiif» Bank) 

Milwaukee i Ashland . 
Otwarte we Wtorki i Soboty titczorami 

1'iszcie po iletę. 

Nie Czekaj 
Helenowo — Chicago ave. blisko 

Robey, dwu piętrowy murowany 

dom „storę1' dwa pomieszkania i 

stajnia, przynosi rentu miesięcznie 

Cena $8000 
Helenowo — Rice ul. dwu piętro- 

wy murowany dom i basement, dw 

pomieszkania, przynosi rentu mie- 

sięcznie $150. 
Cena 

Mftodziankowo — trzy piętrowy 
murowany rogowy dom, trzy szto- 

ry dzierwięć pomieszkań, przynosi 
rentu miesięcznie | 

Helenowo — Leavitt ul. rogowa 

lota 55 fusów szeroka, bardzo dobre 

miejsce na piekarnię lub buczernię, 

będzie sprzedana tanio, jeżeli ku- 

piec zgłosi się natychmiast. 
Mamy dużo więcej Bargains któ- 

re przynoszą 10 1 12 procent. 

Schrojda & Rusiikewicz, 
1505 Haddon Avenue, 
Róg· Milwaukee Ave. 

w niedzielę biuro jest otwarte od 

lszej do 3 popołudniu. 

Properta 
Na Kantowie dom na 8 mieszkań po 

cztery, rentu $60 na (fcOAfi 
miesiąc. Cena 

I 

Dom murowany na cztery pomieszka- 

: ... : $3500 
Na Heleno «le, dom murowany, trzy 

pomieszkanie i skład, <£ 
rentu $58. Cena 

Na Kantowie na Chicago ave. Dom 

byznesowy na trzy nomieszkania i 

skład rentu miesięcznie ^{«oaa 
$66. Cena 
Na Kantowie dom na dziesięć miesz- 

kań, rentu miesięcznie <£OffA/k 
$92. Cena· 
Na Kantowie dom, 7 mieszkań i 

skład, rentu miesięcznie 
$86. Cena . :\V J>OoUU 
Xa Młodziunkówie dom na cztery po- 
mieszkanie, rentu $28. Potrzeba 

Cena $2500 
Na Stanisławowie dom murowany na 

cztery mieszkania i strych, rentu 

miesiecznie $40.. Potrzeba $1500 

ST" $4500 
Także mani kilka salonów na sprze- 

daż |> różnych oenaeh i okolicach, 

tukżo skład cukierków i drobiazgów, 

sprzedam tanio. Zgłosić sic w 
niedzie- 

lę do ofiśu, 
— Ofis otwarty w niedzie 

lę o<l godzinie lOtej do 5te.j popołu- 
dniu. — 

Marcin J. Pociask, 
803 Milwaukee Ave. 
SPRZEDAŻ parlorowy garnitur 

tak jak nowy stół do jadalni, piec 

do ogrzewania i do gotowania. 192'! 

N. Wood ul. blisko kościoła Najśw 

Maryi Panny. 

NA SPRZEDAŻ rogowa grosernia 
z budynkiem lub bez. Polska okoli- 

ca. 1901 . 21sza ul. 12 

NA SPRZEDAŻ koń, wóz i puszoreh 
coal office. 1320 Cornelia ul. 

NA SPRZEDAŻ piec gazowy z urzą- 

dzeniem do ciepłej wody. 'frec ku- 

chenny, lampa gazowa, ice box bar- 

dzo tania. 3067 Davlin et. Avon- 

dale. 

Kupno I Sprzedaż. 
*r ' 4 Sł.OWO 

Austro-AmericanS. S.Go. 
Bezpośrednia usiuga miedzy No- 
wym Yorkiem a Austro-Wągrzech. 

niskie: cny 
Dobra obsługa, światło elektryczne, do- 
skonałe jedzenie, wino darmo, trzeciej 
klasy kajuty na Parowcach Kaiser Frwu 

Joseph 1. i Martha Washington. 

Wszelkie języki niywane w Austro* 

Węgrzech zrozumiane na okręcie. 

Po wszelkie informacye zgłosić się do 
Generalnych Agentów: 

PHELPS BROS. & CO. 
2 Washington ulica - NEW YORK, . Y. 
Albo do ich prawnych agentów w St*· 

Bach Zjednoczonych \ Kanadzie. 

DLA MIASTA CHICAGO i okolicy 

mam w mej 3 Oakrowej szkółce, — 

czyli hodowli drzewek w wielkiej i- 

loéci do rozprzedania bardzo tanio: 

wiśnie, brzóakwinie, jałowce i żywy 

plot. 
Wiśnio — cherries early Richrąond 
6 do 7 stóp wysokie, pojedynczo po 

1 

$1, 10. sztuk za $8.00. 

Brzoskwinie — peaches 6 do 7 stóp ! 

wysokie pojedyńczo po 75c, 10 sztuk 
za 46.00. 
Jałowiec — Hibernian junlperś, 3 

do 4 stopy Wysokie, pojedyńczo po ! 

$2, 10 sztuk za $15. 
(W krzach tego gatunku jałowcu j 
gnieżdżą się kanarki.) 

Żywy płot (nie wymarza) — Hedges 
Privet amour River, każdy 2 do' 3 

stóp wysoki. 10 sztuk, za $1.20, 100 

sztuk za $10. 
Oprócz powyższych mam rozmai- 

tych wiele drzew na ulicę, jak i o- 

wocowych i krzewów. 

Jechać Grand ave. tramwajem uli- 

cznym do N. 60tej ave. i na północ 
5 bloków do Diversey ave. 

\*. PYNIKW1CZ, COU 1>IVERSEV 
1 . (tt h AYES. CHICAGO, X 

$2500 — 2 MIESZKANIA, kipiele, 
duży murowany, basement, duża lo- 

ta, Avondale i Californla avee. Bar- 

dzo tanio. Wypłaty. JOHN MARTEX8 
2;»5 X. CALIFORXIA AVE. 3-(t 

MUSI być sprzedany w 10 dniach 3 j 
piętrowy murowany dom. 3-5 poko- j 
jo-we mieszkania, piecem ogrzewane 
gaz, elektryka, pralnia, cement ba- j 
sement, lota 30X125, tanio za $7000. j 
Cena tylko $6000, jeżeli zaraz. Zgło- j 
si się H. Carson z Fry and Jacobson, i 

GROSERNIA i buczernia, koń i wóz 
— w dobrem położeniu, muszę sprze- 
dać za pół darmo, zpowodu wyjazdu 

! 

do kraju. 1229 W. Huron ul. 2-4-6 ; 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków na- 

przeciw kościoła św. Wojciecha. —j 
1657 — 17th str. 8 

DO sprzedania krawiecki szap, kom- 

pletny do spodni. 23 maszyn, włącza- 
jąc wszystkie specyalne maszyny. 

— 

Muszę sprzedać z powodu nieporozu- 
mienia. 1375 Bauwang ul., drugie 

piętro, front. . 
6 

Kupno i Sprzedaż. 
?r ZA Sł.OWO. 

481 parowców 1,806,819 Ton 

łłamburg-American Line 
Najwięk. Kompania Okrętowa w świecie 

Regularna, prosta pasairska ekspreso- 
wa i pocztowa ueługA między 
New York 1 Hamburg 
Boston i Hamburg 

Philadclpliia i Hamburg 
Baltimore i Hamburg 

przez największy okręt w świecie 

„IMPERATOR" 
919 stóp dluęi, 50,000 to 

! wielkie i popularne parowce Kaiserin 
Aug. Victoria, Amerika, Presi 
dent LincoJu, Pre«i<leut Grant, 
Clevelund, Cincinnati, Patricia, 
Pretoria, Pennsylvanie, Graf Wal· 
derse, Priuz Adalbert, Prłnz Os- 

kar, Bośnia, Saiamanca, Arcadia 
i Barcelona. 
JDoelcofi Ja iclu^a Wełnlędzypokłsdzie i w 3clej 
kajucie Mekie ceny — Uprzejmie usługa dla 
wsiyskich pasażerów. Po szczegóły co dj ceay I 
dat odjazdu zgioelć elą do 

Hamburg -- American Line 
41 Broadway — Ne»v York City 

lub do agentów we wlaśnem mieécie 

TYLKO tfiTN IM> Birnuri 

Kegiihirue «luty odjazdu, Telegraf 

bez Drutu, rodmor.skle parowce o 

dwu śrubach, niski koszt przejazdu 
kol ej owe k<> do Kot*yl i A ust ryl. 

Kajuta S43.GO 
URANIUM STEAMSHIP CO. LTO. 

New York . . . 13 Broadway 

Chicago . 140 No. Dearbora St. 

Philaaelphia . . 422 So. 5th Street 

Minn«-rpo!is . . 37 S-. ?c5 Street 

Najniższe Raty z Europy 

Codziennie odcho 

dzą parowce. Foczy 
niliśmy kroki, aby | 

przedstawiciel nasz ! 

spotykał naszych i 

pasażerów w New 

Yorku i odprowa-1 
dził ich do parowca. ; 
Taże zajmie się on 
i bagażem. 

roraaa we vs«c'kkii «»>-.· u-- 

rokrajskich darmo. 

Russian American Bureau 
160 . Fifth Ave., pomiędzy ulicami Lake i 

Randolph, Chicago, lii. 

Biuro otwa te codziennie do pidziny 8:80 wieczo 
rem; w nifdzi· 4 ńwl<ta dagodr. 4 po południu. 

Kanarki (Seifert strain) — 

dobre śpiewaki; także klat- 

ki. 2914 Johnstou av., blisko 

Californie i Milwaukee aves. 

Aug. Jankę. 15-2*2-29-6 

DOBRY koń na sprzedaż. 144G Clea- 

ver ul. b 

NA SPR 
ŁATWE SPŁATY: 

'.NA SPRZEDAŻ LUB NA ZAMIANĘ: 

DOBRY SALON — DORRE FARMY. 

Narożnik 2 loty i dwa domy — 

10 LOTÓW w POZNANIU — 

i wiele innych bargair&s. 

Karty okrętowe na najlepsze linie 

STARA 1 DOBKZE ZNANA POLSKA FIK MA 

Jan B. Pallasch 
1146 NOBLE ULICA, blisko Division ul. 

DO U O F* Y 
często odchodzące okręty 

Doskonała 3cia kajuta i usu^a w między- 
pokładzie na wielkich i szybkich okrętach 

UMIARKOWANE CENY 
Po daty i szczegóły i tykiety zgłosić się lub pisać do: 

NORTH GERMAN LLOYD 
h.Clanssenns & Co.,Cen. Agcccina Zatb., HlN.LaSiJe ui., Chicago, 11J. 

i uprawnieni agenci wszędzie. 

NOWA POLSKA KATOLICKA KOLONIA I 
WE FLORYDZIE NA ISTAPOGA STEPACH. 
Jak najlepszą sposobność nadarza się dla tych którzy chcieliby kupić farmę, po- I 

rzucić fabryki w których marnują swoje zdrowie i skracają życie. 
Na naszej ziemi I 

nie potrzeba ani karczować, trzeba wam zrozumieć że karczów, i czyszcz. ziemi kosz- 

tuje dwa razy tyle co sam grunt. Ziemia nasza jest jak najlepsza gotowa pod pług na I 

której możecie siać bez nawozu, wszystko co bardzo wiele znaczy. Ziemia jest nad- I 

zwyczaj bogata, nadaje się pod uprawę jak najdorodniejszych jarzyn i owoców 
a słyn- I 

ne na cały świat są Florydzkre pomarańcze i grapę fruit, ananasy przewyższają | 
smakiem wszystkie inne nawet Kalifornijskie. Buduje się tani kościół i szkoła, trnnsportacya I 

dobra, rzeka spławna, jest nawet „market" gdzie można sprzedać plony, jednem słowem wszyst- 
ko co tylko farmer potrzebuje ażeby ziemia ta była pożądana przez ludzi którzy mają zamiar o- 
siedlić się na roli. 

* 
' 

— 

Ktokolwiek życzy sobie zasięgnąć bliższych imformacyi raczy się zgłosić do 

CZAJOR Sc KLARKOWSKI 
1329 AUGUSTA ULICA w Domu Zjednoczenia. 
SPRZEDAJEMY także domy i loty zamieniamy domy na farmy, mamy także farmy w 
Michigan, Wisconsin i innych stanach, załatwiamy ńprawy notaryalne, itd. 

CZAJOR & KLARKOWSKI. 

j..». 

Kupno i Sprzedaż 
1C ZA SŁOWO. 

Wesołych Świąt 
Damy wam pieniądbe 

uirzymnu 

od $5.00 I wjfcej. Jeże- 
li jesteécte na swoim 

gospodarstwie i potrze 
ba wam trochę 
pieniędzy, lub je 
żeli macie małe 

rachunki do za- 

płacenia lub chce 
cie pieniędzy na 

Inne potrzeby damv wam 
gotówkę:. 

Przyjdźcie do naszego ofieu. Powledz- 
ole Ile potrzebujecie. Damy wam pienią- 
dze. Nie potrzebujecie rekomendaryl. 
Nie podezukujemy wae. Wszystkie lute- 
r<»ea wasz« efy sekretnie prowadzone. Nie 
obawiajcie się pytać o pożyczkę. Jeżeli 
dochód wasz jest mały to urządzimy w«. 
sze spłaty na bardzo dogod. warunkach 

że wcale nie odczujecie, robionych spłat. 
Wszystko wam wytłomaczymy. 

1'ożyczkl na meble, fortepiany, poliey, 
urządzenia do składów i na wszystkie za- 
stawne rzeczy. 
Wszystkie sprawy w sekrecie 

Local Loan Co. 
(Not lue.) 

122 . Ashland Ave. 

Połud. wschodni róg Milwaukee Ave· 

Pokój 212. .2gie piętro, Home Bank Bu- 

dynek. Telefon Monroe o349. 

NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy drewnia- 

ny dom, lota 36X125. Cena $4000 
Ogłosić się 1428 vTrlpp ave., 2gie pię- 

tro^ 
' * v 

GROSERNIA na sprzedaż zarazem 

koń i wóz w polskiej okolicy. Adres 
w adm. Dziennika Chicagoskiego. 6 

NA SPRZEDAŻ dwu piętrowy dom 

murowany i domowe sprzęty z przy- 

czvny wyjazdu. 1703 N. loyne ave. 

ytiĄ 
NA SPRZEDAŻ skład rzeźniczy. wy- 
robione m ejscę pnr. 1281 Augustą ^ 

ul. 
* 

PIANO na sprzedaż. 653 Milwaukee 
ave. 1 

LEKKI koń na sprzpdaż. tanio 154^ 

North ave. 6 

NA SPRZEDAŻ murowany 2 piętro- 
wy dom. S27 Wood ul. 

GROSERNIA i buczernia na sprzedaż 
z powodu wyjazdu do Europy. Dobre 

miejsce do zrobienia pieniędzy dla 

Polaka. 2043 N. 52ga ave., jeden 
blok od Grand ave. 2-5-8 

DOBI1Y SALON na sprzedaż bardzo 

tanio zpowodu że byznesu tego nie ro 
zumiem. Zgłosi się do salonu 1901 

W. Ohio ul., róg N. Lincoln ul każde- 

go dnia popołudniu. v 
XX' 

BARGAIN. Dobry rogowy salon na 

sprzedaż. 1249 W. Ohio ul. 6 

SPRZEDAM byznesowe properta — 

bardzo tanio, 2 piętrowe muMwane. 
Rentu $50 miesięcznie. !9« N. 

Leavitt ul. 6 

$150 GARNITUR parlorowy, praw- 
dziwa skóra za $20. $45 Davenport, 
za $19. 1727.W- Madison ul. 11 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków, cy- 
gar i tytoniu. 2311 Armltage ave. $ 

· 

NA SPRZEDAŻ konćertyna i skrzyp- 
ce. 1601 Ohio ul. Zapytać w salonie. 

6 

GROSERNIA na sprzedaż we wzra- 

stającej polskiej okolicy. Taniość 

bargain) dla czynnego człowieka. 
— 

2101 W. Erie ul. 3 

NA SPRZEDAŻ salon. Dobre miejsce 
dla Polaka. „Régulation"' urządzona 
kręgielnia i stół biliardowy, bardzo 

tanio. Adres w adm. Dziennika Chi- 

cagoskiego. v 8' 

NA SPRZEDAŻ piec kuchenny. 164.1 
Keenon ul. ^ 

MEBLE sprzedam tanio. 1643 N. 

Ashland ave., w tyle, u góry. 6 

SALON na sprzedaż w polskiej oko- 

licy tanio.. 1501 Cornelia ul 6 

Na sprzedaż 3 piętrowy narożnikowy 
murowany dom. blisko Hqmboldl 
parku, ma 3-6 i 1-5 pokojowe flats. 

Rentu $888. Cena $870Ci 

Także 

Trzy piętrowy bryk na Paulina ul· 

blisko Chicago ave., skład i 5 flats. 

Rentu $1356. Cena $13,000 
Olson and JanuchowskL, 
lOól) N. Californie ave. 

róg Thomas ul. 6 

NA SPRZEDAŻ szewski warsztat 

peracyjny obuwia, dobre wyrobione 

miejsce. 360 Wolfram ul., blisko 

Central Pk. I 

ZAKŁAD krawiecki czyszczenia —· 

farbowania ubrań sprzedam tanio, 
razem ze statkami lub bez^. Zgłosić 
się 1429 W. Superior ul. 8 

BARGAIN Solo B. b. komet na 

sprzedaż. Jan Blanka, 1354 Corne- 

lia ul. .' v· 
_·········· 

RASOWE gołębie (tumblers) na 

sprzedaż, wszelkiego koloru, z powo» 

du zmiany mieszkania. 1945 N. Ro- 

bey ul. ® 

LOTA nasprzedanie Tell pl, przy 

Milwaukee ave. Zgłosi ćsię Nowicki 

Bros., 1222 Noble ul. 6 

Koń nu sprzedaż bardzo tanio. 1222 
/ 

Noble ul. 6 

.Muszę sprzedać $600 fortepian, uży- 
wany, 2 miesiące za $135. Zgłosić , 

się zaraz. 2655 Fullerton ave. 11 

NA SPRZEDAŻ szewski warsztat re- 

peracyjny obuwia, dobre wyrobione 
miejsce. 3601 Wolfram ul., blisko 

Central Park. 

NA SPRZEDAŻ grosernia. Adres w 

adm. Dziennika Chicagoskiego. 6 

NA SPRZEDAŻ skład bławatny. ta- 

ni rent, dobre miejsce, z powodu cbo 
roby. 2836 Milwaukee ave. 6 

NA SPRZEDAŻ dom 1 mleczarnia. — 

1636 W. Ohio ul. 10 

NA SPRZEDAŻ salon z małą halą, 4 
mieszkania u góry, tani rent. 2673 

Fullerton ave., róg Rockwell. .6 

SALON na sprzedaż. 26(42 Ogden av. 
* 

PIEKARNIA na sprzedaż dobre wy- 
robione miejsce w polskiej okolicy, 

sprzedam tai.io. Adres w adm. Dziel- 
nika Chicagoskiego. t 

BALWIERNIA aa sprzedaż; dobry 
interes. Adres w adm. Dilenaika Chi- 

cagoskiego. S 


