
Bach « Towarzystwach. 
STANISŁAWOWA. 

— Towanystwo >tuaycxno-Lltera- 

Ckie im. Leo aa XIII ma dziś 
wieczo- 

rem o godainle 8-meJ poeiedzenie na 

którem wszyecy członkowie i człon- 

kinie powinni byt c becni. Posiedzenie 

odbędzie eię w sali Klubu Tadeusza 

Kościuszki. Na d»iate>szem posiedze- 

niu sprawa wycieczki koszykowej i 

przywlego przedstawienia będą oma- 
miane. Bernard Szczuka, prez.; Józ. 

O. Mucha, sekr prot, 1441 Blackhawk 

ulica. 
— Tow. P. R. K. Star. p. op, M. 

B. Częstochowskiej weźmie udział 

przy procesyi Bożego Ciała, w nie- 

Jzielę 7-go czerwca, 1914. Gdzie za- 

prasza wszystkich członków, na wy- 

stąpienie, co do jednego pod karą 

1 dolara. — A. Wlniecki, prez.; P. 

uuka, sekr. prot. 
— Tow. św. Floryana M. grupa 

58 S. P. w Am. odbędzie półroczne 

posiedzenie jutro t. j. w sobotę d. 

S czerwca, r. b. o godzinie 7:30 

wieczorem, w hali iwykłych posie— 
izeń. Każdy członek jest obowiąza- 

ny. przybyć na to posiedzenie po- 

lieważ sa ważne sprawy do załatwię 

lia, sa nieobecność kara według 

onstytucyi. CiłonKowie zodowujj»- 

li zapłacić sa bilety na piknik na 

;em posiedzeniu. Równocześnie u— 

)ra.«za się o przyniesienie poświad- 

•zenia odbytej spowiedzi i Komunii 

iw. wielkanocnej, ponieważ cias już 

ipłyn*ł. Fran. Ohilla, prezes; Karol 

Jrbanikiewiez, sekr. prot. 
— Tow. Polek św. Cecylii" nr. 219 

?jed. mleć będzie posiedzenie dziś 

rieczorem o godz. 8-mej w hali zwyk 

ych posiedzeń. Pelagia Klein, prez. 

Foanna Bogucka, sekr. prot. 
— Regularne posiedzenie Oddzia- 

ru św. Kazimierza K. nr. 1 Macierzy 

Polskiej odbędzie się dzisiaj tj. w 

siatek, dnia 5go czerwca, o godzinie 

3mej wieczorem, w sali zwykłych 

posiedzeń. — Woj. Menkickl. prez.; 

Marcin S. Lewandowski, sekr. prot., 

3047 Webster ave. 

— Chór Mężczyzn 1 Dam kościoła 

górnego ma ważn« lekcye śpiewu 

dziś wieczorem. — A. J. Kwaslgroch 

dyrygent. 
Z KANTOWA. 

— Tow. Rycerzy pod op. św. Mi- 

chała Archanioła, nr. 347 Zjednocze 
nia. w parafii św. Jana Kantego od- 

będzie swoje posiedzenie miesięczne 

| r piątek dnia 5 czerwca, o wpół 

ao ósmej wieczorem w hali numer 

pierwszy. Jan Kosek, prezee; S. Pi- 

wowarski, sekr. prot. 
— Tow. śś. Ap. Piotra i Pawia nr. 

469 Zjed. ma się zebrać w niedzielę 

7go czerwca do hali nr. lszy, o go- 

dzinie 2glej popołudniu, skad wyru- 
aymy na wyciecske. czyli piknik do 

Atlas ogrodu. — Fran. Zima, prez.; 
Tomasz Podraża, sejcr. prot., 1363 

W. Chicago ave. 

Z MARYANOWA. 

— Tow. św. Sylwestra Zjed. odbę- 

3ze regularne posiedzenie w piątek, 
dn. 5go czerwca, o godzinie 7:30 wie 

:zorem, w sali zwykłych posiedzeń; 
każdy członek powinien być obecny 

aa tem posiedzeniu; kto ma zamiar 

"stąpić niech się zgłosi na to posie- 
izenie. — Wac. Adamowski, prez.; 

Stan. Wróblewski, sekr. prot. 1627 
Girard ul. 

EAST CHICAGO, IND. 
„DZIENNIK CHICAGOSKI" 

nożna nabyć w następujących a- 
^enturach: Gozdecki, 4947 Ba-- 

-ing ave., Głowacki, 4940 Magoun 
»ve. 

Wszystkim krewnym i znajo- 
mym donosimy te smutny wia- 
domość iż 

ś. p. 
Franciszek Kosek 

ukochany brat nasz. członek gr. 
347. św. Michała Archanioła Z. 
P. R. K. przy parafii św. Jana 
Kantego, po długiej i ciężkiej 
chorobie pożegnał się z tym świa 
tem, opatrzony św. Sakramenta- 
mi, dnia 4go czerwca. 1914 r., 

0 godzinie :3 wieczorem, prze 
żywszy lat 22. 

Pogrzeb odbędzie sie w sobo- 
tę. dnia 6go b. m., o godzinie 
3:30 rano, z domu żałoby pnr. 
1363 W. Walton ul., do kościoła 

św. Jana Kantego. a stamtąd 
na cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
1 znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Jan. brat; Anna. Wiktorya. 

siostry; Cecylia Kosek, brato- 
wa; Jartfc Skwarek, szwagier; 
Leokadya, bratankowa. 

UCZ SIĘ BALW1ERSTWA 
W kilka tygodniach; Jata a, ciyat* I hw 

Ml praca; narzędzia dajemyj we dal· ł 

wi«csorD6 klany: •fwunioaoya I wydaje· 
mj dyplomy; mlojece dla każdego m fi· 

•sysal) aolni carablad pleniądse pod· 
mm oaakL 

le* Method Barber Scliool, 
112 W. Madison aL, Chicag·. 

WYŁĄCZNA POLSKA SZKOŁA 
BALWIERSTWA 

Ekłprri u03%. Prz v rząd j dajemy. Mate rapłat* 
podctas nr.uk'. Czysty leKki fach. Osobista 
urufct-ja. Eiirooe wt«exorn« kur·». yi*ć « 

opaaa Witkowskie/o 

Weedeo's Hi*h CU* Barber School 
mili 11 Wn llnmni fiflHiillio 

Drobne oglo5zenia 
Jedyna Odpowiedzialna 

Szkoła dla Polaków 
(aloiona 18·· r.) 

Najgzybsja» najtańsza i gruntowna 
nauka angielskiego w klasach i kor·· 

9pondencyjnie—gwarantowana. Otwar- 
ta we dnie i wieczorami. W niedzielę 
i święta, od -tej do 12-tej przed po). 

Narodowa Szkoła Jązykdw 
1192 Milwaukee Ave, 

róg Haddon ·. 

Drobne ogłoszenia 
te «1 OWO 

NA wymianę dwu piętrowy murowa- 
ny. Cztery mieszkania, 2 pięcio 1 2 

cstero pokojowe. Weźmiemy domek 
(cottage) albo dwu piętrowy drew- 
niany. Halverson and Co., 2609 

North ave. 

POTRZEBA wspólnika do bardzo in» 
tratnego interesu, zarazem dobre za- 

ięcle, gotówka wymagana $2000 za- 

bezpieczona na realności w razie ża· 
"'a .zwrotna po 6 miesiącach. — 

HELEZER, 1548 W. CHICAGO AV. 
5 

POTRZEBA mężczyzn do nauki kro- 

ju szycial prasowania na czysto. — 
1412 N. Ashland ave., blisko Black- 

hawk ul. 6 

MŁODY Polak poszukuje pracy biu- 

rowej. Mówi po polsku, angielsku ! 

niemiecku. Łaskawe oferty zostawić 
w biurze Dziennika Chlcagoskiego. 
Koperty osnaczyć literami Y. X. 5 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka- 
nie. 1365 Sloan ul., 3cie piętro, w 

tyle. . 
5 

Poszukuje zatrudnienia w piekarni, 
albo jakiej innej pracy. Stanisław 

Bryczek, 1933 North Winchester av. 
5 

Pragnę kupić lub wydzierżawić skład 
rzeźniczy. Adresować do biura Dzień 
nika Chicagoskiego. M. N. G. 6 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 
nie. 1366 Cornella ul., 2gie piętro, 
z frontu. 5 

POTRZEBA 2ch mężczyzn na miesz- 
kanie. Pokój frontowy. 1078 Mil- 

waukee ave. 6 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1540 W. Chicago ave. 6 

DO WNAJCIA sypialny pokój, o- 

sobne wejście. 901 N. Richmond ul. 

róg Walton. Telefon Humboldt 299. 
6 

SKŁAD do wynajęcia. 1316 W. 

Erie ul. 6 

POTRZEBA dwóch mężczyzn albo 

dziewcząt na mieszkanie. 1239 Bis- 

mark Court, pierwsze piętro. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie. 1501 N. Ashland ave. wejście 
Blanche ul. 2 piętro. 

Organista — Nauczyciel, poeiadaja- 
cy „certificate" nauczania w publi- 

cznej szkole, znajdzie dobre miejsce 
w polskiej parafii, w ciepłym i 

zdrowym klimacie w Texas. Po dal- 

sze informacye i warunki adresować 

należy: A. Raisner, R. F. D. no. 2, 

Box 28, Lockhart, Texas. Caldwell 

Co. XXX 

POTRZEBA dwie dziewczęta na mie- 

szkanie. 1341 Holt ul., Scié piętro, 
front. 6 ; 

POTRZEBA dwóch panów na miesz- 

kanie. 1320 N. Ashland ave. 
i 

POTRZEBA Dana na mieszkanie. — 

1352 W. Division ul. 6 

POTRZEBA ludzjf na mieszkanie z 

wiktem. 853 Milwaukee ave. 6 

POTRZEBA mężctyzn na mieszka- 

nie. 1659 W. Hurón ul., lsze piętro. 
^ 6 

POTRZEBA dziewcząt na mieszka—J 
nie. 1733 Superior ul., z frontu, na ! 

dole. 

POTRZEBA mężczyzn na mieszka- 

nie, tylko z wiktem. 1118 Ashland 

ave. | 

POTRZEBA na mieszkanie. 1425 

Dickson ul., w tyle. 

PRACA. 
le Z «.OWO 

! POTRZEBA szewkar£ przy spod-1 
nlach. 1232 . Paulina ul., ostatni*»' 
piętro. 6 

POTRZEBA agentów do sprzedawa-1 
nia lodu, znajdujący sie przy Archer 
ave. Dla doświadczonych agentów do 
bre komisowe i wynagrodzenie. Zgło 
sf* sie rtn bi"r« np«*»*edrv 3 ł 10 go- 

dzin» rano. 1744 W.,18ta ul. 20 

POTRZEBA doświadczonych drape- 
rów przy damskich sukniach. Cenr 

tury Dress Co., 1231 N. Ashland av. 
3cie piętro, w tyle. 5 ' 

i 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- i 
I eowania. Po wyuczeniu dobry zaro— j 
bek. 926 Milwaukee ave. 9 

; POTRZEB A doświadczonych dziew- j 
i r*i»t do dziurek robienia przy do- j 
! brych ,sack* surdutach. Stała praca, i 
' 

itnjvrT7*r* mnła^.-WMne i si·»·*·»*·- 

; na pracownia. Zgłosić się Alfred 
' 

Decker and Cohn, 410 S. Franki I- 

ul.. 13te piętro. 5 

; POTRZEBA dobrego, roztropnego j 
młodego mężczyzny, taki który m— j 
wi po polsku i angielsku. Dóświad— 

! czenie nie koniecznie potrzebne, ja- 

j ko agent realnościowy. Dobra propo- 
i zycya i zachęca jace warunki. J. W. j 
j Młllhouse, 3907 Belmont ave. 24-5 
! iii — un I rnt , 

I POTRZEBA dziewczyny do domowej i 

I roboty. Mała familia. 1236 N. West-1 
ern ave., 3cie piętro, front. 5 J 

POTRZEBA młodej dziewczyny do 

dzieci. Może być świeżo przybyła z : 

kraju. 3823 S. Kedzie ave. 5 

POTRZEBA dziewcząt do roboty — 

.section' przy krótkich spodniach. 
— | 

Kieszeniarek, do przodów ! „waist I 

bands", także do obrzucania. 1749 j 
N. Winchester ave., lsze piętro. 6 ; 

mmrnmmmmmmmm—mimmmmmimmmmmmmmmmmmm | 

POTRZEBA dziewczyny do domowej i 

roboty. 903 N. Robey ul., 3cie pię- 
tro. S 

POTRZEBA dritwciyny do ogólnej 
domowej romty. głosić się liuu 
Ashland av3. 

PRACA. 
le ZA St OWO. 

POTRZEBA dziewcząt do przebiera- 
nia wełny ! papieru. 1116 W. VanBu- 
ren ul., w tyle. 22 czerw. 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- 
sowania. Po wyuczeniu dobry zaro- 
bek. 2153 Milwaukee ave. 6 

POTRZEBA człowieka do wyuczenia 
stf balwieretwa. 2046 Huron ul. 5 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- 
eowania. Po wyuczeniu dobra robota. 
1100 N, Robey ul., blisko Dlvivgion. 

8 

POTRZEBA dziewczyny około 16to- 

letniej do składu bławatnego. 956 N. 
Winchester ave. 8 

POTRZEBA do podszewki robienia 
przy kamizelkach, tylko doświadcze- 
ni niech się zgłoszą pnr. 1435 N. 

Ashland ave., 2gie piętro. 5 

POTRZEBA do tyłów robienia przy 
kamizlekach, tylko pierwszorzędni 
niech się zgłoszą pnr. 1435 N. Ash- 
land ave. 2gie piętro. 5 

POTRZEBA doświadczonej kobiety 
do roboty w szmaciarnl. 1505 Austin 
ave. 5 

Krawców i prasowników potrzeba — 

przy męskich ubraniach. 1703 Grand 
ave. 5 

POTRZEBA piekarza na druga rękę 
do chleba natychmiast. 11749 Michi- 
gan ave. Kensington. 111. 5 

POTRZEBA doświadczonych kobiet 

do przebierania i darcia szmat. 1725 
Milwaukee ave. 1 6 

POTRZEBA chłopca do posyłek, mu- 
si znać miasto. 1238 N. Lincoln ul. 

5 

POTRZEBA krawca dobrego na no- 

wą i stara robotę. 3046 Belmont av. 

POTRZEBA dobryah maszyniarek 
przy spodniach. 1331 Moorman ul. 

róg Ellen ul. 

POTRZEBA dobrego golarza na sobo 

tę i niedzielę. 836 Noble ul. 5 

Potrzeba do pomocy przy admskich 

płaszczach na maszynie. Musi być 
trochę obeznana. 1540 N. Ashland 

ave. 6 

POTRZEBA chłopców od 14 do 16tO 

letnich do lekkiej czystej fabrycz- 
nej pracy. Diamond Whip Co., 406 

N. Curtis ul. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty. 1901 Milwaukee ave., 3cie 

piętro. 6 

POTRZEBA dziewczyny do ogólnej 
domowej roboty. Dobre rekomenda- 

cye wymagane. 2201 Potomac ave., 

2gie piętro. 8 

POTRZEBA dziewcząt do robienia 

,,lapels" i rygli na maszynie przy 

srudutach. 2864 Milwaukee ave. 8 

POTRZEBA dziewcząt do obszywania 
ramion przy surdutach. Także maszy 
niarek i prasownika na czysto. — 

1850—52 W. Ohio ul. 

POTRZEBA doświadczonej kobiety 
do przebierania szmat. *2404 Grand 

ave.,i blisko Western. 6 

POTRZEBA prasownika na czysto 

przy męskich surdutach. 1502 Cor- 

nell ul. 

POTRZEBA ludzi którzy maja pra- 

cę. inni niech się nie zgłaszają. Mo- 

gą zarobić S20 do $35 miesięcznie po- 
za zwykłym zarobkiem bez przeszko- 
dy w zwyczajnej ich robocie. Niema 
żadnego sprzedawania ani wkładu 

pieniędzy. Otwarte wieczorami w tym 

tygodniu. Independent Silverware 

Co., 2373 Lincoln ave., róg Fuller- 

ton, Pokój 12. 

POTRZEBA dobrego balwierza na 

wieczory. Soboty i niedziele, na stałe 

928 Will ul. ·' · 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty. 1944 N. Oakley ave. 6 

———et ,mmm lagwa——— 

POTRZEBA dobrego balwierza, za- 

raz. 822 N. Ashland ave. 

POTRZEBA balbierza na soboty, nie- 

dziele j wieczory. 1139 Noble ul. 

POTRZEBA doświadczonych męz- 

czyzn do roboty na farmie 
— dobre 

miejsce — przyjdźcie zaraz. 3922 

W. Nortih ave. , 

POTRZEBA kobiet ł mężczyzn do 

darcia szmat. 1746 Clybourn ave. 6 

POTRZEBA golarza na stałe, zaraz. 

1231 Cornell ul. 

POTRZEBA młodego polskiego męż- 

czyzny. Musi mówić po angielsku w 

składzie żelaztwa. Na początek $8. 

Przynieść referencye. 2 £66 Milwau- 

kee ave. 
- 

POTRZEBA dziewczyny do pilnowa- 
nia dziecka. Dobra zapłata. 2112 

Haddon ave. 

POTRZEBA samotnej kobiety do lek 

kiego zajęcia przy bezdzietnej 
rodzi- 

nie. 2026 Haddon ave., 3cie piętro, 

od tyłu. 
6 

POTRZEBA dziewczyny lub starszej 

kobiety do bawienia dziecka. 1752 

N. Hoyne ave., blisko Wabansia. 
— 

Zgłosić się po 6-tej wieczorem. 6 

POTRZEBA dziewczyny od lat 15-tu 

do lekkiej roboty fabrycznej. 1529 

N. Halsted blizko Clybourn ulicy. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty, muei mówić trochę po an- 

gielsku. 3662 8. Ashland ave., róg 

37mej w salonie., 6 

POTRZEBA kobiety do małego dzie- 
cka i domowej roboty. Zgłosić się o 

siódmej wieczorem. St. Nowicki, 956 

N. Winchester ave. 

BIURA pracy; 
Najwięt»* i Najstarsze Biuro Pracj 
Potrze a wielu dziewcząt do res'urancyi. myci* 
statków $5 do |7 tygodniowo. Niedziele wolne 
lub z niedziela. KoMet do klubów od 1 do I do 
zbierania statków. Kucharek do restauranovi 

i salonów. Dz cwez%t do domowej roboty, do 
hrelów i na wyjazd. Dz eweząt do fabryk. No· 
w przybyłe otrzymują dobrą ftato pracę. niepo· 
bujec.e < zekać możecie i<fć r.oraz aop acy. Jej 
teśmy w interesie 13 lat dajemy najlepez* prace. 

V7J? Milwaukee At·. uiftil aptek) 

POTRZEBA 50 dziewcząt dziennie 

do hoteli, restauracyi, pralni, fabryk 

i prywatnych miejsc. Dobrą zapłata. 
Zgłosić się gotowe do pracy każdego 

dnia, uważajcie na adres. 1820 S. 

Ashland ave., blisko 18th place, 

PRACA. 
le ZA W-OWO. 

^ 

POTRZEBA dobre} 16to letniej dzie 

wczyny do domowej roboty. 1700 N. 
Robey ul. 

POTRZEBA prasowników na czysto 
przy surdutach. 1624 W. North ave. 

POTRZEBA dobrych balwierzy, mło- 

dych na stale. 12£8 W. Chicago ąve. 

POTRZEBA mężczyzn do lasów. — 

Zgłosić się natychmiast. 929 Milwau- 
kee ąyę,, l'de piętro. 

Kupno f Sprzedaż. 
te ZA SLOW 

SPRZEDAM tanio Register 1533. 

Superior ul. 3 piętro, front. 

MUSZĘ3 sprzedać w tym tygodniu, 
skład rzeźniczy, z powodu choroby. 
1086 N. Marshfield ave. 11 

NA SPRZEDAŻ groeernia. Rent |20. 
2633 Thomas ul. 11 

GOSERNIA i salon na pszrdeża, — 
Adres w Administracyl Dziennika 
Chicagoskiego. 6 

RZECZY domowe <na sprzedaż. 658 
N. May ul., blisko Huron. 2 piętro. 
Tył. 8 

na Dickson ulicy budynek warty 
$3500. Tylko $400 wpłaty, reszta na 
mie&ięczne spłaty. Także mam budy- 
nek na Elston ave.t blisko Fullerton 
ave. Rent $67.· miesięcznie. Cena 

Si/800. 
B. Jaron, 1034 Milwaukee ave. 

róg Noble ul. Pokój 5. 

NA SPRZtEDAż warsztat szewski w 

dobrem położeniu, Najlepsze ceny za 
robotę. Sprzedam tanio, bo muszę 

wyjechać. 4171 Elston ave. 

GROSERNIA na sprzedaż. Mieszana 
okolica. Adres w Administracyl 
Dziennika Ohicagoskiego. 6 

STATKI domowe na sprzedaż. 1630 
Cornel'a ul. 6 

DWU krzesłowa balwiernia na sprze- 
daż, bardzo tanio. 3969 Belmont av. 
narożnik Milwaukee ave. 6 

SPRZEDAM skład ptaków (bird 
store) tanio (Bargain) jeżeli wzię- 
ty zaraz. Tutaj jest dobra sposobność 
dla dobrej osoby. Skład ten istnie- 
je przez siedm lat. 2059 Milwaukee 
ave. ''·*'. 6 

KOŃ, wóz, puszorki, na sprzedaż.— 
1551 Walton ul. Róg Ashland. 

MLECZARNIA na sprzedaż. Z pc- 

wodu wyjazdu na farmy. 857 Pauli- 
na ul. 

,.v 
3 

WARSZTAT szewski na sprzedaż, 
dobrze zaludniona okolica. 1231 W. 
Huron ul. 

* 
'· ' 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków z 

powodu samotności, nie mogę dać 

sobie rady. Sprzedam tanio. 2102 N. 
Leavitt ul. 6 

ii ' 

NA SPRZEDAŻ interes krawiecki, 
oraz zakład czyszczenia i arbowa- 

! nia. 200<9 Augusta'ul. 8 

BALBIERNIA na sprzedaż zaraz. — ' 
1541 W. Chicago a^e. 

STATKI na sprzedaż. 1256 Wood ul. 
! j. 6 

______ 

SKŁAD cukierków,- lodów „Ice 
cream". Dobry interes dla młodych 
ludzi. Powód wyjazd na farmy. 2319 
Frankfurt ul., blisko Western ave. 

.8 

NA SPRZEDAŻ piękny 5 pokojowy 
domek (cottage)* Duża stajnia. — 

Zg'osi się do właściciela. 1617 N. 

Hermitage ave. 
' 

6 

NA SPRZEDAŻ pięć 2 mieszkanio- 
wych drewnianych domów, 30 stop. 

loty. Rentu $33. Warunki $300 go- 
tówki, reszta $21 miesięcznie ł pro- 
cent. 1508—10—14 Wrightwood av. 
— 2614—18 Perry uł. Wzięte przy 
zamknięciu hipoteki (foreclosure). 
Sprzedamy za koszta. Cena $3250.— 
Zapytajcie agenta na miejscu w nie- 
dzielę. Bessey and Kirkley, 818 First 
National Bank bldg. 

NA SPRZEDAŻ grosernia z powodu 
wyjazdu do Europy. 4745 S. Marah— 
field ave. », 

STATKI domowe na sprzedaż. 1351 
Dickson ul., 2gie piętro, w tyle. 6 

PÓŁNOCNO-ZACHODNIA STRONA. 
Na sprzedaż z powodu strajku ce- 
glarzy; możemy ofiarować z wybor- 
nych lot w pięknych Belmont Gar- 
dens, po najniższych cenach loty, 
znajdujące sie przy 40th ave. Blisko 
Belmont ave. Wszystkie loty 30 albo 
40 stóp szerokie. Wszystkie ulepsze- 
nia zrobione i zapłacone. Po bliższe 
szczegóły piszcie do biura Dziennika 
Chicagoskiego a na kopertach napisz- 
cie litery A. B. 25. , 

TANIO na sprzedaż skład cukierków 
w polskiej okolicy. Interes może być 
dany na próbę. Adresować Dziennik 
Chicagoski litery W. S. 6 

. 40 AKROWA FARMA 
15 akrów pod pługiem, ładny dom 
blisko dużego miasta, szkoły i kościo 
ła. Wokoło polscy farmerzy. Ziemia 
pierwszej klasy. Wpłaty $250. Lewan 

dowski, 1451 Augueta ul., Chicago. 
6 

N SPRZEDAŻ salon z halą, stare 

miejsce narożnikowe.' 1314 Grand 

ave., blisko Elizabeth. 6 

Sprzęty domowe na sprzedaż 8 powo- 
du wyjazdu do kraju. 1502 Chicago 

ave., u góry, front. 

NA SPRZEDAŻ dobry salon na Mło- 

dziankowie z powodu choroby. 675 

Ashland ave., róg Huron. 6 

LODOWNIA na sprzedaż tanio. Zgło- 

sić się 1734 Armitage ave. 6 

RZECZY domowe na sprzedaż z po- 

wodu wyjazdu na farmy. Bardzo ta- 

nio. 1639 Division ul., 3cle piętro. 6 

WYJEŻDŻAM v poniedziałek, mu- 
szę sprzedać meble z mieszkaniem 

— 

zaraz za bezcen. 1014 N. Ashland av. 
6 

GROSERNIA i skład rzeźniczy na 

sprzedaż. 5001 Roscoe ul. 6 

STATKI domowe musze sprzedać — 

bardzo tanio, z mieszkaniem. Dzisiaj, 
bo jutro wyjeżdżam do Europy. 

— 

1643 N. Ashland ave., w tyle, u SÓ- 

Kupno i Sprzedaż. 
y . tc za yx?wp, 

Na sprzedaż 
pierwszorzędna groiernla robiąca rutko, 
mity Intere·. Tania dzierżaw* (K^rt) 
Bardzo tanio jeżeli zaraz kupiona. Z « y- 
tać o North West Bidę agenta 

August Wichman 
u C. Staub Co. 

712 W. Randolph ul. 
SALON rogowy .na sprzedaż z powo- 
du nieznajomości angielskiego języ- 
ka. Adres w adm. Dziennika Chica- 

gosklego. f 

NA SPRZEDAŻ zakład czyszczenia i 

farbowania. Bardzo tanio. 901 N. 
Paulina i Walton. j> 
SKŁAD papierosów na sprzedaż. — 

Adres w adm. Dziennika Chicago- 
sklego. 5 

NA SPRZEDAŻ warsztat szewski. —| 
932 Noble ul. 6 

RZECZY domowe prawie nowe na 

sprzedaż tanio. Można otrzymać wy- 
godne mieszkanie. 1521 W. Ohio ul. 

6 

NA SPRZEDAŻ 5 pasażerowy Frank- 
lin automobil, tanio, w dobrym po- 

rządku. 1018 N. Ltocoln ul. 6 

PIEKARNIA na sprzedaż. Musi by6 
sprzedana zr. jakakolwiek cenę z po* 
wodu choroby. 1903 W. 21eza ul. 6 

NA PRZEDAż 3 piętrowy dom 1 lota 

z dużym składem frontowym. Dobry 
na jakikolwiek interes. Anna Kilka. 
2241 W. 19ta ul. 12 

BARDZO tanio musze sprzedać do- 

bry zapas groseryi 1 skład rzeźniczy, 

wszystko sprzedam niżejceny z po- 

wodu choroby. 1823 Canalport ave. 
5 

NA SPRZEDAŻ interes mleczarski, 
— sprzedaje się tylko w domu — 

Jedna kobieta może prowadzić inte- 
ree. 1654 W. 18th pl. 12 

NA SPRZEDAŻ fortepian, masywny, 
3 kawałkowy garnitur parlorowy. me 
ble z jadalni, kuchni, syolalni i bi- 

blioteki. Kompletne 4 pokojowe po- 
mieszkania $75. 1319 N. Rockwell 

ul., blisko Division. 6 

$110 kupi pięknego 1200 młodego 
konia, takie 1100 młodego konia — 

$75. Zapytać u góry. 2255 W. Chica- 

go ave. 
3 

NA SPRZEDAŻ grosernia, tanio. — 

1465 Tell pl. 6 

2452 THOMAS UL. Dwu piętrowy 
murowany elektryczne oświetlenie, 

mieszkanie po 7 pokoi, $1200 gotów 
ki. Cena $4650. Halverson and Co., 

2609 North ave. 6 

$25 gotńwfci kupi dobry .upright' 
fortepian bardzo tanio (big bargain) 
2422 W. Van Buren ul. Otwarte wie- 

czorami. ___® 
NA SPRZEDAŻ' koń. 925 Lincoln ul. 

5 

SPRZEDAM mój najlepszego wyrobu 
88 riutowy ,,Player" fortepian z rol- 

kami bardzo tanio za gotówkę, żad- 
na słuszna oferta nie odrzucona. — 

Kavaloff, 1225 S. Troy ul., 2gie pię- 

tro^ _6 
NA SPRZEDAŻ tanio, albo wymianę 
5 lot bez długu, za ulepszona real- 

ność (property). Jan B. Pallasch, 
— 

1146 Noble ul. 5 

SALON na sprzedaż. 1721 N. Wright 
wood ave. 6 

Duża maęazynbwa (storage) 
sprzedaż fortepianów. 

Fortepiany w magazynie, będą sprzeda- 
ne za koszta. Ceny od |251 wjżej. Wszy- 
stkie wrrobv. Odwieziemy bezpłatnie. 
LOWENTHAL, 1431 W. Madi- 
son ul. Otwarte wieczorami. 6 

HELENOWO. Murowany budynek ze 

strychem 4 po 4 mieszkania, gaz, u- 

etępy wewnątrz. Rentu $57€. Cena 

<5200. Potrzeba $2000. Wiadomość: 

J. Raciborski, 1137 N. Ashland ave. 

GROSERNIA na sprzedaż bardzo ta- 
nio. K. Marchewczyk, 1735 W. 18ta 

ul., 3cie piętro. 6 

NA SPRZEDAŻ $1200 wielka taniość 

(Bargain). Domek i lota przy Grand 

ave., pomiędzy Ashland i Paulina ul. 

Pisać listownie do biura Dziennika 

Chlcagotkiego, na kopertach napisać 

litery A. B. 6 

BALBIERNIA na sprzedaż tanio, — 

stare wyrobione miejsce z powodu 
Innego interesu. 1629 N. Ashland 

ave. 5 

GROSERNIA na sprzedaż. 1853 So. 

Western ave. 6 

NA SPRZEDAŻ Dayton nowa waga, 
sprzedam tanio. 1637 W. 18ta ul. 

6 

RZECZY na sprzedaż. 2030 Homan 

ul. 5 

DOM nowy na sprzedaż. Elektryczne 
oświetlenie, 5 lot, duża pralnia. — 

Cena $3000. 3657 W. 67th pl.. blok 

od Market Parku Turnows. 6 

SALON rogowy na sprzedaż. Adres 

w adm. Dgiennika Ohicagoskiego. 6 

NA SPRZEDAŻ piekarnia, dobry in- 
teres, Wiadomość. 48.fi 1 S. Justine ul. 

6 

SZEWSKA maszyna na sprzedaż, — 

także uartędaia. 1349. Bradley ul. 5 

SPRZEDAM tanio 7 pasażerowy au- 

tomobil 6 cylindrowy. Wyrobu Mit- 

chell 191,1 za $550. 1659 W. Iluron 

ul. ... 

6 

TANIO na sprzedaż, dwu piętrowy 

murowany dom s powodu wyjazdu. 

1703 N. Hoyne ąvę. 5 

Musze epraedać grosernie zaraz bar- 
dzo tanio. 1625 N. Hermitage ave. 6 

NA SPRZEDAŻ skład rzefniczy i 

grosernip. z powodu inego interesu. 

Adres w adm. Dziennika Chlcago- 

sklego. 6 

STATKI na sprzedaż z powodu wy- 

jazdu do Europy. 1669 Superior ul. 

2 piętro. Wejście z Paulina. 6 

NA SFkZEDAź balbiernia lub po- 

trzeba bajbierz*. 13260 Brandon av. 

Hegewlach. 6 

SPRZEDAJ i<i4a, 2 ko lodki, g 

krześle i dIjc Vtchenny, nnżns. na- 

być tanio. H ił Newton ul, 2 gfe 

piętro, front. 

Kupno i Sprzedaż. 
łe ZA SŁOWO. 
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LOCAL LOAN CO. 
. Pokój m - · ptttro 

m iSt&AUSS^^BS. . 

FARMY NA SPRZEDAZ 
Szanowni Rodacy! 
Ciemni pracujecie u innych· na 

swoje utrzymanie, jeżeli możecie 

nabyć u nas bardzo piękna farmę, 
za nika cenę, na dogodnych wa- 
runkach. Przyłączajcie sie do na- 

szych polskich goepodarzy w Pół- 

nocnej Minnesocie, blisko ożywio- 
nych miast Stephen i Argyle na G. 

N. R. linii. Polaka okolica, blisko 

kościoła i szkoły, gdzie można na- 

być tanich farm. Ziemia jest nad— 

swyczaj urodzajna i wydaje każdy 
gatunek zboża i dobrą kukurydze, 
także wszelkie warzywa. Nie potrze- 
ba udawać ei wam do Wisconsln, 
ani do południowydh Stanów Amery- 
ki, gdzie eą góry, piaski i kamienie 

i gdzie panują gorączki. Zatem przy- 
jedźcie tutaj do nae a nie zostanie- 
cie zawiedzeni ani na gatunku roił, 
ani na klimacie, który jeat jak w 
starym kraju. U nas farmy kosztu- 

ją od $18 do $55 za akr, z dobry- 
mi budynkami. Zapłacimy waszą po 
drói, jeżeli kupicie farmę. Bliższej 
informacyl udzieli 

Walenty Kybacki 
AGENT GRUNTÓW 

Stephen, Minnesota. · 

NA SPRZEDAŻ salon w polskiej o- 

feollcy, z powodu choroby za umiar- 
kowaną. cenę.. 2155 W. 19ta ul. 10 

Oglądaliście domy, które nie były dla 
was. Przyjdźcie pod nr. 008 N. Ash- 
land ave., a za trzy dni będziecie 
mieli dobry własny dom. XXX 

Z POWODU budowy sprzedam bu- 

czerni© i grosernię, wielki zapas. 
Adres w administracyi Dziennika 

Chicagosklego. 6 

NA SPRZEDAŻ balwiernia z proper- 

tami. W dobrej polskiej okolicy. 
2445 S. Troy ul., blisko 25-tej ul. 

6 

NOWE i uieco znoszone krawcowa- 

ne ubrania 1 palta wartości $40 do 

$50 i wyżej. S. Oordon, 1415 S. 

Halsted ul. Xxx 

Pieniądze na Realność 
My d&lbv wam pożyczkę na drujrl morgeox od 
tSOO do tlO.OOO na wasze Cbic&rosWie ulepszone 
propertP po procent. Możecie spłacać w mle· 
siecznych ratach,.. Pieniądze otrzym acie w U ró- 
lki m czasie, Przyjemna usłusra. 

Louis Stern & Company 
5 N. La Salle Ut. (Tacoma Budynek) 

Pokój 909 - TELEFON MAIN 4845 

Na sprzedaż w parafii św, Jadwigi. 
Tanio (Bargain) 80 stopowe loty przji 

Hamburg , blieko Hoyne ve. 
—— $850 jedna. 

EDMUND S. GRAF 
1683 MILWAUKEE AVE 

PANI musi sprzedali piękne, nowe 

meble $150 garnitur parlorowy $36; 

$40 dywan $16; $65 stół jadalny, 6 

krzeseł $35; $65 mosiężne łóżko, 
— 

sprężyna, materac $25; $40 maszyna 
do szycia $9. Wszystko idzie. Miesz- 

kanie 1214 N. Robey ul., blisko Di- 
vision. 6 

NA SPRZEDAŻ koń, wóz i puszorkl. 
1941 W. Huron ul. 8 

NA SPRZEDAŻ properta na Heleno- 
wie. 921—23—25 N. Campbell ave., 
róg Walton. Zgłosić się do właścłcie- 
lą 1658 W. Erie ul. 6 

NA SPRZEDAŻ wielka taniość (Big 
bargain). Muszę sprężać nowe, no- 

woczesne murowane 3 mieszkaniowe 
^rny. znajduja się pnr. 2721—2723 

Belmont av«. Oaz, elektryczność, 30 

stopowe loty. Cena $6950„ Warunki. 

Przyjdźcie. Zobaczcie. — Schulz, 109 
N. Dearborn ul. *, 

NA SPRZEDAŻ 8 pokojowy cottage 
budowany dla dwóch familii, elektry 
ka, kąpiel 1 2 loty, wszystko nowo- 

czesne. 2918 Warsaw ave., Avondale. 

ena $3400. 6 

NA SPRZEDAŻ dobry 25 stopowy ; 

róg na północno-wschodnim rogu 

Campbell av. i Iowa ul. blisko św. 

Heleny kościoła. Muszę sprzedać za 

najlepsza ofertę. 8507 Lextaoton av. 

leze piętro, lub telefonować Garfielo 

5056. 5 

MAŁA grosernia 1 skład cukierków 

na sprzedaż. Tanio. 710 Wood ul. bli- 
sko Huron. · 

DOBRA SPOSOBNOŚĆ powodu 
Choroby, grosernia i skład rzeźniczy 

musi być gprzedane w tym tygodniu, 
interes wyrobiony, dwoje znajdsle za 

jęcie. Polska okolica, blisko polskie- 
go kościoła, tylko część gotówka 

re- 

szta na łatwespłaty. Zgłosić się na- 

tychmiast. S. Z. Kunz, 3231 S. E~ 

merald ave. Tramwaj South HaleteO 

ulicy. Telefon Drover 5149. .· 3-5-6 

NA SPRZEDAŻ dobry skład cukier- 
ków. 2300 Lockwood ave., przedtem ! 
53rd ave„ Cragin 3-5 1 

STATKI domowe do sprzedania, — 

1839 W. Chicago ave. 6 

NA SPRZEDAŻ grosernia, skład rżeŹ 

niczy i piwa butelkowego (box beer) 
— Dobra okolica. Wszystko sprzeda- 
jemy za gotówkę. Sprzedam tanio.— 
3400 N. Kral ave., róg Rqecoe. 6 

Lampy te mieicimy *V ·* 

w rejgnłarnyc* odat- r. ~ 

pach przy Archer . / 

a oświetlenie tychie 
przez dwa lata nm 

namm koMMt. 

Wielka ofiariticza 

Sprzedaż Lot 
po 45c na dolcrie; 

w Ariale Parkuj 
30 stopowe loty tak tanio jak,.· 

$105 
$25 gotówki — $5 miesięcznie 
Właściciel musi mieć gotów · 

kę. To jest powodem,/ dla, cze - 
go jest zmuszony do ' tej < bez- 
cennej sprzedaży· 

Jego strata—Wasz'zysk 
Gwarantowana polisa z każ- 

dem kupnem. 

Nigdy już nie kupicie 30-sto 
stopowych lot po $105 w obrę- 
bie granicy miasta Chicago, z 

pięć centów, przejazdem, gdzie 
budowanie domów na równej 
linii, ograniczenia budowlane 
absolutnie zapewniają przysz- 
łość tym lotom. Drzewka, posa- 
dzone. Piękne ozdobne słupy 
na wszystkich narożnikach ulic. 

Loty te są największą [Bar- 
gain] taniością w tej wielkiej 
południowo - zachodniej dziel- 
nicy. 

Przyjdźcie i zobaczcie — 

Przekonajcie się sami. 

Upewnijcie sobie te loty te- 

raz. Dzisiaj. Jeżeli chcecie sko- 
rzystać z tych wielkich zys- 
ków. Przynieście zadatek z so- 
bą. Żadne loty rezerwowane. 
Kto pierwszy wpłaci zadatek, 
ten je otrzyma. 

Przyjdźcie do Ardale Par- 
ku, Przyjdźcie dzisiaj 

— Teraz. 

Weźcie jakikolwiek tramwaj 
na północ albo na południe, w 
kierunku do Archer Ave. [Li- 
mite Car]. Jedźcie do końca li- 

nii, do 48-ej i Archer Avenue. 
Ofis filialny róg 48-mej i Ar- 
cher Avenues. 

Otwarty codziennie i w nie- 
dziele. 

.W. S. Kaiser & Co. 
105 W. Monroeul. 

SUctne marowine I ferra cotta ozdobne ko· 

lumnypostawione na naroinikach ulic. 


