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

POTRZEBA człowieka do wyuczenia 
się balwierstwa. 2046 Huron ul. 12 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- 
sowania. Po wyuczeniu dobra robota. 
1100 N. Robey ul. / 

' 15 

POTRZEBA wykończarek przy kami- 
zelkach; dajemy robotę do domu. — 

Także dziewcząt do nauki; stała pra- 
ca. Ecker, Armitage ave. 1 Robey. 

13 

POTRZEBA dziewczyny do ogólnej 
roboty. 1368 N. Robey ul., róg Fow- 

ler ul·. Dr. Kuflewski. 13 

POTRZEBA dziewczyny do ogólnej 
domowej roboty. Mała familia, dobry 
dom. Może być świeżo przybyła. — 

3427 Milwaukee ave., zgłosić się w 

aptece. ** 

POTRZEBA fastrygarzy. "dziewcząt 
do nauki, także do szycia podszewki. 
1721 Brigham ul. 12 

POTRZEBA kobiety albo dziewczyny 

do domowej roboty. 1340 N. Leavitt 

uL 12 

POTRZEBA dobrego golarza na sobo- 

tę i niedzielę, 836 Noble ul. 12 

POTRZEBA starszej niewiasty do ba- 
wienia dziecka. 1245 Holt ave. tyln> 

dom, 2gie piętro. *3 

POTRZEBA dziewczyny lub kobiety 
do ogólnej domowej roboty. 1137 W. 

Madison ul. 13 

POTRZEBA dziewcząt do guzików 

przyszywania. 1546 Emma ul. 12 

POTRZEBA dziewczyny lub kobiety 

do fastrygowania kantów i szycia ra- 

mion przy surdutach. 1350-^-52 ^ - 

Oalo ul. 

POTRZEBA dziewczyny do domowej 

roboty. 2054 Webster ave. 12 

POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- 

sowania na czysto. 926 Milwaukee 

m. . 

POTRZEBA agentów do sprzedaw-i- 

nia lot, znajdujących się przy Archer 
*«. Dla doświadczonych agentów do 

bre komisowe 1 wynagrodzenie. Zgło 

slć się do biura pomiędzy 9 i 10 go- 

dziną rano. 1744 W^18ta^ul^^^^l9 
POTRZEBA mężczyzn do nauki pra- 

sowania. Po wyuczeniu dobry zaro- 

bek. 2153 Milwaukee ave. 18 

POTRZEBA do fastrygowania (ba- 

stej do kantów fastrygowania do 

mniejszej roboty przy surdutach. 
—- 

1836 N. Wood ul. 13 

POTRZEBA starszej niewiasty do 
* * 

klej domowej roboty i bawienia dziec 

ka. 3601 W. Diversey ave. róg Cen- 

tral Park ąvę., nad salonem. XXX 

POTRZEBA dziewcząt do wykończa- 
nia przy kamizelkach. Ecker, 2310 

Armitage ave. 

POTRZEBA doświadczonej kelnerki 

do reehtauracyi. Quo Vadls, 1555 W. 

Division ul. 

POTRZEB Adziewcząt albo mężczyzn 
do fastrygowania płótna, także kraw- 
ca (bushelman). Spitz Bros. and Me- 

yer Co., 1301 Milwaukee ave., 3cie 

piętro. 13 

Kupno i Sprzedaż. 
2c ZA SŁOWO. 

MEBLE muszę sprzedać bardzo ta- 

nio dziś lub jutro. 1643 N. Ashland 

ave., w tyle, góry. 13 

Z POWODU zwinięcia interesu sprze- 
dam urządzenie ofisowe bardzo tar 

nio. Edward A. Żółkowski, 2200 W. 

19 ta ul. 

XA SPRZEDAŻ interes krawiecki czy 
szczenią i farbowania. Bardzo tanio. 

746 May ul. 13 

ZAKŁAD czyszczenia i farbowania 

na sprzedaż. Bardzo tanio. Z powodu 
wyjazdu. 1757 W. Chicago ave. 13 

NA SPRZEDAŻ duży polsko-angiel- 
ski i angielsko-polski słownik i fo- 

nograf, tanio. 1545 Augusta ul., 3 

piętro, front. 13 

j OZNAJMIENIE 
Kto posiada kilka set dolarów gotów 
kl i życzyłby sobie kupić dobry ka- 

wałek ziemi w polskiej kolonii w 

Stanie Wisconsin i przytem pracę o- 

trzymać, więc proszę się zgłosić o- 

sobiście lub listownie na adres. 

F\ BIELSKI 
Rm· 1007. lO.tb FUor 

133 West Washington Street 
CHICAGO. 

Sprzedam 40 akrów ziemi 
w nowej polskiej kolonii. Ziemia jest 
nadzwyczaj urodzajna, równa i bar- 

dzo łatwa do ocżysżczenfa. 
" ' 

Cena 

$500. Wpłaty $150. reszta na łatwe 

spłaty. Mamy także pąjjp dobrych 
farm już gotowych po różnych ce- 

nach, w pobliżu sa wielkie tartaki, 

gdzie można dostać pracę. Pisz lub 

zgłoś się: 

Wł. Lewandowski 
133 West Washington Street 

Pokój 1007. CHICAGO 1LL 

Niebywała taniość 
40 akrowa farma do sprzedania z 

pięknymi budynkami, 15 akrów o- 

czyszczone, znajduje się w Stanie Wis 

consin. Zaraz przy dużem fabryci- 

nem mieście, gdzie jest dosyć pracy. 

Sprzedam bardzo tanio. Interesujący 

się tem prosimy zgłosić się osobiście 
lub listownie na adres: 

' F\ BIELSKI 
lvi Dcp., Rm· 1007, 

' 10-tŁ FW 

133 West Washington Street, 
CHICAGO. 

Extra Bargaio 
Za $500 kupioie dobry grunt, 40 a- 

krów przy mieście i szkole, i rzece 

napuszczonej rybami. Ziemia jest 
równa i glinkowata: łatwa spłata; 
w polskiej okolicy. Właściciel: 

Maciej Pawlikowski 
133 W. Washington st 

fcfcil 1 ·"*. I hioago, i II» 

Kupno i Sprzedaż, 
2c ZA SŁOWO 

ZAKŁAD czyszczenia, farbowania,— 
przytem skład książek różnych rze- 
czy do sprzedania. 1649 W. 18ta ul. 

13 

GROSERNIA na sprzedaż tanio z po- 
wodu choroby. 2458 W. Superior ul., 
w tylnym domu. 13 

NA SPRZEDAŻ grosernia. Cena 

$300. Adres w adm. Dziennika Chi- 

cagoskiego. 

NA SPRZEDAŻ książki powieściowe, 
wartości $25 za $5. 1505 N. Paulina 

ul., 2gie piętro, od tyłu. 13 

NA SPRZEDAŻ przy Walton ulicy, 
tuż na wschód od Ashland ave., trzy 
piętrowy murowany i drewniany 

dom. Tanio (Bargain). Rentu $475 
rocznie. Opłaca 10 procent na uloko- ( 
wanie (investment). Zgłosić się do j 
Otto L. Toll, 1721 Augusta ul., blis- 

ko Ashland ave. Telefon Monroe 831. 
18 

NA SPRZEDAŻ dom 1 lota, 5 pokoi 
u góry, 3 pokoje na dole. 2238 Cob- 
letnz ul. 13 

NA SPRZEDAŻ dobry salon z hala. 
Adres wadm. Dziennika Chicagoskie- 

go. 
' 

13 

MASZYNA Singer na sprzedaż. 1707 

W. Chicago ave., 3cie piętro. 13 

$300 WPŁATY weźmie nowy 2 pię- 
trowy murowany dom. 3928 N. Saw- 
yer ave., Cena $6500. 13 

NA SPRZEDAŻ tanio piękna lota — 

25X150 i dwa dwu piętrowe domy i 

stajnia. We frontowym domu znaj^ 
duje się skład. Dobra polska okoli- 

ca. Zapytać o E. Wainwright, 1132 

Hickory ave., W niedzielę po 3ciej 
godzinie popołudniu. 

BARGAIN. $90 zdrowy 900 funtowy 
koń, puszorki, gumowe koła, brycz- 
ka. — 744 N. 51st ave., blisko Chi- 
cago ave. — Austin. 13 

NA SPRZEDAŻ skład owoców 1 całe 

urządzenie na skład groseryi. 1731 

Chicago ave. 

NA SPRZEDAŻ skład czyszczenia i 
farbowania. 1360 Erie ul. 13 

NA SPRZEDAŻ cottage lub na wy- 
mianę na skład cukierków. 1643 
Cortland ul. 

STATKI domowe na sprzedaż, z po- 
wodu wyjazdu. 2639 W. 23rd ul., w 
tyle. 13 

STATKI domowe na sprzedaż z po- 
wodu wyjazdu do kraju.2308 Sacra- 
mento ave. 

' 13 

Piękny 25 stopowy narożnik półno- 
cno-wschodni narożnik Campbell av. 

i Iowa ul., blisko kościoła św. He- 

leny — Sprzedam za $1250 gotówka. 
3507 Lexington ul. 13 

SALON na sprzedaż tanio, stare, do- 
bre miejscé. 1715 W. 18ta ul. 

NA SPRZEDAŻ jako bargain nowo- 
czesny 5 pokojowy „cottage"; „fur- 
nace" i elektryka. Lota 50X133. Ce- 
na $2800. blisko św. Władysława ko- 
ścioła. Adres 5321 Grace ul., błisko 
53rd ave. Joseph Tolachowski. 

6-12-13 

$100 WPŁATY KUPI 2 piętrowy 
drewniany 3 i 4 pokojowe pomiesz- 
kania, konkretowy fundament, resz- 
ta łatwe spłaty. 5619 S. Oakley ave. 

Także 5 pokojowy „bungalow". — 

5837 S. Robey ul., bardzo tanio z po- 
wodu zamknięcia hipoteki. Stephen 
and Meyers, 59 E. Van Buren ul. — 

Telefon Harrlson 3773. 18 

DUŻY BARGAIN na Lawndale ave., 
blisko Milwaukee ave., 30 stopowa 
lota, tylko $500. Nowe 2 mleszkanio 
we budynki. 4 i 4 pokoje, tylko 
$4500. Warunki. William Lawrence, 
3454 Ogden ave. Telefon Lawndale 

1571. 

SPRZĘTY domowe na sprzedaż. — 
2310 N. Western ave. 13 

ASPRZEDAż narożnikowy dom. 
630 May ul. 

NA SPRZEDAŻ cash register. 922 

Milwaukee ave. 13 

NA SPRZEDAŻ 3 piętrowy drewnia- 
ny dom. 2036 N. Winchester ave. 13 

STATKI domowe na sprzedaż tanio. 
1502 McHenry ul., 3ęie piętro, — 

front. 8-10-12-13 

Kupno ł Sprzedaż 
2c ZA ^l-OV7Q, 

Farma 40 
akrowa 

2% mili od miasta, ^edna mila od 
kolei żelaznej. Dobra droga prze- 
chodzi koło tej farmy, ziemia jest 
czarna gliniasta, dobre na wszel- 
kie warzywa, owce itp. Blisko 

bogatych i zamożnych farmerów, 
blisko szkoły, kilka akrów lasu, 
4 akry łąki. To jest odpowiednie 
miejsce na dobre gospodarstwa. 

SZ $600 
(Część wpłaty, reszta na długie 

lata spłaty). · 

Mamy wiele farm uprawnych. — 

które sprzedamy po niskich ce- 

nach i na łatwe spłaty. Piszcie ja- 
ką farmę chcecie a ja wam wszel- 
kich .informacyi udzielę. 

Letnie mie- 
szkanie 

Jażeli pragniecie się wydostać z 

miasta na letnie mieszkanie. 0- 

tóż tu jest jedno z najlepszych 
miejscowości polskich, w około 

pięknego jeziora Gulliver Lake, 
30 akrów dobrego gruntu, dobre- 
go na farmę a zwłaszcza na let- 
nie mieszkanie. Rybołóstwo, po- 

lowanie na.kaczki, zajare i sarn' . 

Główna droga przechodzi około 

tego gruntu. £ a g-/-\ 
Cena 

(Część wpłaty. — Wystawimy 
dom na żądanie.) 

J. Szatkowski, 
133 W. Washington ul. 

I0te piętro . foki) 1007 

CHICAGO, 1LL. 

FASimSPRZEDAŹ 
Szanowni Rodacy! 
Czemuż pracujecie u innych na 

swoje utrzymanie, jeżeli możecie 

nabyć u nas bardzo piękną farmę, 
za niską cenę, na dogodnych wa- 
runkach. Przyłączajcie się do na- 

e»ych polskich gospodarzy w Pół- 

nocnej Minnesocie, blisko ożywio- 
nych miast Stephen i Argyle na Q. 
X. R. linii. Polska okolica, blisko 

kościoła i szkoły, gdzie można na- 

być tanich farm. Ziemia jest nad— 

iwyczaj urodzajna i wydaje każdy 
gatunek zboża i dobrą kukurydzę, 
także wszelkie warzywa. Nie potrze- 
ba udawać się wam do Wisconsin, 
ani do południowyah Stanów Amery- 
ki, gdzie są góry, piaski i kamienie 

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

ją od $18 do $5S|za akr, z dobry- 
mi budynkami. Zapłacimy waszą po 
dróż. jeżeli kupicie farm·?.' Bliższej 
informacyi udzieli 

Walenty Rybacki 
AGENT GRUNTÓW 

Stephen, Minnesota. 
ŁATWE nabycie. (Snap). 3439 Ń. 
Springfield ave. Szeécio pokojowa re 
zydencya. Orgzewanie gorącą w.odą; 
garaż i drzewa. Lota 37^X125. J. J. 
Podgórski, 3907 Belmont ave. 13 

Północno-zachodnia strona na sprze- 
daż 5 pokojowy cottage, kąpie, w do- 

brym porządku, tanio, bardzo łatwe 
warunki. P. L. Klipfel, 2934 N. 

Whlpple ul. 13 | 

VA SPRZEDAŻ Central Park ave. 

raniość. (Bargain). Łatwe spłaty — 

300 gotówki, nowy dwu piętrowy i 

bezement, dwa mieszkania, elektrycz 
ne oświetlenie, gaz. kąpiel, gorąca 

woda, duża lota, nowa polska okoli-. I 

ca. Cena $4000. G1ESECKE AND 

SON, 2811 MILWAUKEE AVE. 
10-12 I 

Wyprzedaż na Wacławowie! 
Otrzymaliśmy na wyłączoną sprzedaż następujące pro perta 

z rozkazem od właściciela ażebyśmy je stanowczo sprzedali na- 
tychmiast i jakakolwiek oterta będzie przyjęta bez zwłoki. 

Loty 19, 20, 21 1 22. Biot 4. 

Belmont ave., 28X132. 

Loty 16 ł 17. Blok 4. Róg Bel- 
mont i Ridgeway aves.. Pięć ro- 

gowych lot na School ul. 30X125. 
Tuż obok tych propertów mia- 

sto ukończą budowę $300,000 
szkoły publicznej; także $100,000 
kościół katolicki 1 szkoła teraz 

ukończone, wielce przyczyniają 
się do wzrostu wartości w tej 
dzielnicy. 

U U U V 11 IV1 Sif. giesu pwnujun J ui u 

rowany (brick) i trzy mieszka- 

niowy z basementem, niskończo- 

ny jeszcze. Budynki te sa nowo- 

czesnej konstrukcyl, ogrzewane 

piecami i w doskonałym stanie; 
loty 30X125; zewnętrzne chlewy 
do węgli i drzewa. 

Także ofiarujemy następujące 
próżne narożnikowe loty, które 

były zarezerwowane jako najlep- 
sze w subdywizyi. 

Loty 16. 17, 18 i 19. Blok l.Róg 
' Belmont i Central Park aves., sek 

cyjna i pół sekcyjna linia. 106X 

132. 

Loty 24 i 25. Blok 1. Róg Bel- 
mont i Monticello aves. 50X132. 

Loty 16, 17, 18 i 19. Blok 3. 

Róg Belmont i Lawndale avee., 

1U'6X132. 
Loty 20, 21 i 22. Blok 3. — 

Wewnętrzne loty na Belmont; 

każda 28X132,albo można kupić 
z przytykającym narożnikiem. 

Loty 24 i 25. Blok 3. Róg Bel- 
mont i Ridgeway aves. 50X132. 

nie szybko. Leży tylko jeden blok 
od Milwaukee ave., dwa bloki do 

40th ave. ł frontu ja na Belmont 

ave., więc transportacya jest naj- 

lepsza. 

Belmont ave. fronty sa abso- 
lutnie gotowe na przeróżne deta- 

liczne interesa, jak meble, to- 

warów łokciowych, trzewików, 

apteki i faktem na wszelkie inte- 

resa. 

Ta cała eubdywizya znajduje | upiaci się wam 

się., w części miasta, która roś- | tej sposobności zaraz. 

BIURO REALNOŚCI: 

Róg Clark i Belmoot. Telefon Lake View 643 

Oiis filialny: 3658 Belmont Ave. róg Hamlin Ave. 
BIURO W ŚRÓDMIEŚCIU: 

M. NEUMANN, Pokój 1145 
First National Bank Bldg. Telefon Randolph «3948. 

A 

Kupno i Sprzedaż* 
lo SA 8LOWO. 

DO HAMMOND, IND. 

w Niedzielę, dnia 14-go Czerwca 

KOLEJĄ ILLINOIS CENTRAL, 
··:··· I ( 

V ·' 
' 

. 
' 

ze stacyi przy Randolph i Michigan ave. o godzinie 12-tej 

Nowa Subdywizya Loty - Loty 
Niebywała dotąd sposobność tak dla wyrobnika jak i dla polskich biznesistów kupić sobie loty w pierwszej polskiej subdywizyi, znane- 

go Związkowca i pośrednika realnościowego, obywatela Jakóóba Kulika, w Hammond, Ind. Subdywizya ta składa 8ję z 400-tu lot, któ 

re sa położone w najpiękniejszem miejscu całego miasta Hammond, zaraz przy State line 1 Douglas Parku, tylko dwa bloki od polskiego ko- 

ścioła, jeden blok od tramwai miejskich i stacyi kolejowej, dwa bloki od fabryki, która obecnie zatrudnia około 1000 ludzi, a jest wielkie 

zapotrzebowanie robotnika, tak, że obecnie pracują po 16 godzin na dobę; ślusarze i kowale zarabiają od $5.00 do $8.00 dziennie, a w 

odległości 4-ch bloków już zaczynają budować fabrykę na North West Steel Company", na obszarze 440 akrów, która będzie zatrudniała o- 

koło 25,000 ludzi wszelkiego fachu. 
I 

400 Lot 
każda 25x140 stóp, sury, gaz 1 elektryka, niektóre loty maja śliczne cieniste drzewa, po bajecznie niskiej cenie, od $250.00 do $300.00; 

$10.00 gotówką, $5.00 miesięcznie. Cena ta jest tylko na jeden dzień, 
na niedzielę, 14-go czerwca. 

Ażeby poinformować Was lepiej co do miasta Hammond, podajemy niżej fabryki i ile każda zatrudnia ludzi — 

Zwrócimy koszta przejazdu 
każdemu kto kupi lotę 

Podatków i procentu kupujący nie 
płaci przez dwa lata. 

Kto zapłaci gotówką otrzyma 
io%, taniej. Orkiestra obywatela 
Stasiaka z 8-ma muzykantami bę 
dzie pi^ygrywać przez całe po po 
południu, przekąski i napoje bę 

dą i inne niespodzianki DARMO 

F'abrylci i ilość zatr\idnionycH robotników 
Wm. Ahlborn Construction Co., 75 

Alliance Elevator Co., 175 

Frank 8. Betz Co.*, 600 

Calumet Piekle Works, 40 

W. B. Conkey Co., 1,000 

Fedfcral Cement Tile Co., 175 

Fitzbugh Luther Co'., . 360 

Grassell Chemical Co., 600 

Ham'd Machine & Forge Works, 15 

Hirsch Stein Co., 500 

Enterprise Bed Co., 125 

Northern Ind. Gas & Electric Co., 150 

North Star Iron Works 35 

Hammond Brewing Co., 50 

Hammond Distilling Co., 150 

Hammond Boiler Works, 25 

Reid Murdock & Co., 350 

Simplex Railway Appliance Co. 1,000 
Standard Steel Car Co., 5,000 

Stewart Machinery Mfg. Co., 50 

Straube Piano Co., 150 

U. S. Metal & Refining Co., 175 

Western Grain Products Co., 100 
Hammond Glue Co., 125 
Preble Machinery Mfg. Co., 150 

Railway 'Equipment Co., 150 

Illinois Car & Equipment Co., 500 

Champion Potato Machinery Co., 100 
Jones Dishwater Co., 25 

Schreiber Potato Mach'ry Co., 25 

Liberty Cow Milker Co., 20 

Hammond Pure Ice Co., 25 

Standard Manufacturing Co., 100 

Central Signal Co., 100 

Prestolite Co., 25 

Nie pomińcie tej sposobności, ale jedźcie z nami 'w niedzielę 
dnfa li-go czerwca ze stacyi Randolifh i Michigan ave., koleją Illinois Cen- 

tral o godziniŚ 12:00. Bilet w obie strony tylko 50 centów. Ubawcie się do woli na świeżem powietrzu. Po bliższe informacye zgłoście się oso- 

-1 - ~ .. lnV» łolofnnif>7.nifi do * 

Jakób Kulik \ 
$ lSOe W. Erie Street Haymarket 4852 ^ 
l^iUUUUUUUUUUUHUUUUHU %%,%£ 
NA SPRZEDAŻ statki domowe z po- 

wodu wyjazdu. 719 Racine ave. 16 

STATKI domowe na sprzedaż z po- 

wodu wyjazdu do kraju. 1046 Erie 

ul. .. . 
- ,ia 

DOBRA grosernia i skład rzeźniczy 

na sprzedaż z powodu choroby. 855 
N. May ul. 13 

NA S^RZbA śllcmy 5 pokojowy 
nowoczesny murowany cottage przez 
właściciela. 1128 N. Harding ave., 

blisko Division. ~ j· 13 

NA SPRZEDAŻ grosernia .tanio. —! 
1465 Tell pi. / 15 

NA SPRZEDAŻ grosernia z powodu 
nie porozumienia familijnego. 1252 

W. Erie ul. £3 
NA SPZEDAż ,,cash register" ora&i 

maszyny do mielenia kawy. 1252 W. I 

Erie ul. 12 
1 

KONCERTYNA 102 kluczowa tanio. 

(Pearl green) $50. Używana 9 mie- 

sięcy. Ed. Seliński, Telefon Irving 

18831. Wieczorem 3296 N. 44th ave. 
13 

STATKI domowe na sprzedaż. 718 

Ayres ct. 13 

NA SPRZEDAŻ motorcykl, elektrycz 
ne światła, tandem $55. Zgłosić 8l§ 

wieczorem. F. Gerl, 31 N. Sheldon ul. 
12 

NA SPRZEDAŻ wszystkie sprzęty 'do- ) 
mowe. 1301 W. Ćhicago ave. JosJ 
Pilz. '17 

STATKI domowe na sprzedaż. 1829 

Bismarck ct. 13 

NA SPRZEDAŻ salon albo wymienię. 
937 W. Chicago ąve. 13 

RZECZY domowe na sprzedaż. 858 j 
N. Hermitage ave. 12 

GROSERNIA'na sprzedaż. 1213 Fryl 
uU 13 

Extra bargain 
Dom na jedno pomieszkanie (rezy 
dencya, pięć pokoi, gaz, ustęp, blisko 
Milwaukee ave„ wszystko w dobrym 
porządku, może być sprzedana za 

$1500 jeżeli w tych dniach. Zgłosić 
się djo W. Kasprzak, 1845 Wilmot av. 
przy Oakley 1 Milwaukee ave. lsze 

piętro/ ^ 13 

ZA FARMĘ albo próżną pt wymie- 
nimy dwu piętrowy drewniany dom 
i domek (cottage) w tyle. W jednej 
z najlepszych okolic zamieszkałych 

przez Polaków w Hawthorne. Jeżeli 
macie na wymianę farmę albo lotę, 

piszcie lub przyjźdcle do: S. Patrick 
and Co.f 1809 S. Racine ave. Dawniej 
Center ave. 3 f»' -\ i? 

Na sprzedaż 2715 W. 24th Place blisko 
California Blvd. 2 piętrowy budynek 
w dobrym porządku. Muszę sprzedać, 
umiarkowana oferta będzie przyjęta. 

Zgłoście się lub piszcie do 

L. Hladik 

2076 Ogden ave., w składzie. 

PIERWSZORZĘDNY skład groseryj- 

ny na sprzedaż, na północno zachod- 
nie jetronie. Zapytajcie o Augusta 
Wichmana, 712 W. Randolph ul. W 

składzie sera. . .15 

STATKI domowe na sprzedaz, z po- 

wodu wyjazdu do Europy. 1741 W. 

Erie ul., na dole, w tyle. V 13 

TANIOŚĆ. Na sprzedaż 3 piętrowy 
dom, lota 27X125. Cena $5300. 1455 

Cleaver ul. 
Na sprzedaż 2 piętrowy dom ce- 

na $4100. 1533 Cornell ul. Zgłosić 
się 2000 W. Superior ul. . 21 

NA SPRZEDAŻ jeden albo dwa 

piece piekarskie. Mittleby Patent 

2634 Milwaukee av. 15 

Na sprzedaż nowoczesny 2 fletowy 

Trane ua l.oitkreto.x,ui f-3 iainto-- 

de, 2 duie 4 pokojowe flate z ki- 

pielą, lota 30X125, sideboards, z 

twardego drzewa podłogi i obicia, — 

wysoki basrent 1 góra, wszystko 
podłoga wyłożone, blisko Milwaukee 
av. i 40th ave. Cena tylko $3400. 

C. A. Johnson Real Est&te Co., 

8121 Milwaukee ave. 13 

Na sprzedaż nowy murowany 3 fla- 

towy dom. gaz i elektryka, konsole i 

sideboards, z twardego drzewa po- 

dłogi 1 wykończenia, pralnia, blisko 

nowego polskiego kościoła 1 szkoły 

w Avondale. Rent $612. Gotówka 

$500. Cena tylko $5050. 
C. A. Johnson Real Estate Co., 

3121 Milwaukee ave. 13 

Specyalny bargain. — Rozrzucone 

loty blisko naszego oflsu ze wszyst- 
kiemi ulepszeniami. Wzięliśmy w za- 
mian. Sprzedamy bardzo tanio za go- 

tówkę. Zobaczcie natychmiast. 
C. A. Johnson Real Estate Co., 

8121 Milwaukee ave. 13 

EKSTRA salon na sprzedaż z powodu 
innego intersu. 1412 Holt ul. 13 

JEŻELI MACIE FARMĘ, próżną lo- 

tę i chciecie wymienić za ulepszoną 
własność realną, skorzystacie jeżeli 

napiszecie, albo przyjdziecie do na- 

szego oflsu, gdyż mamy dużo real- 

ności (fcroperty) w dobrych loka— 

cyach a wymienimy za farmy położo- 
ne w rozmaitych miejscach, także i 

próżne loty. S. Patrick and Co., 1809 

So. Racine ave., dawniej Center ave. < 

SALON na sprzedaż z powodu śmier- 

ci żony. 13Gó W. Huron ul. 13 

dobrze płatną 
w fabryce lub w borze 

MIESZKANIE 

dla całej familii, 
40 AKRÓW 

najlepszej roli, 
WSZYSTKO RAZEM 
DAJEMY KAŻDEMU 
NATYCHMIAST 

za bardzo mała wpłata. 
Pisz po warunki jeszcze dzisiaj: 

BRACIA WORZAŁLOWIE 
STEVENS POINT, WISCONSIN. 

Dla Chicago i okolic? 
mamy nasz ofis w Chicago 

1155 Milwaukee ave. 2gie piętro, 
tam można się zgłaszać, 
osobiście lub piśmiennie. 

Dla kupców z Chicago płacimy po- 
dróż. ' 16 

NA SPRZEDAŻ 3 piętrowy drew- 

niany dom. $3500. 3030 Clifton ave. 

Lakeview. 10 

NA SPRZEDAŻ skład cukierków, ta- 

baki cygar, herbaty, mydła, zabawek 
i .różnych drobiazgów. 2075 N. Lea- 
vltt ul., z powodu nieznajomości pol- 

skiego Języka. 12 

MŁOD koń na sprzedaż. 1345 Holt 

ul. 
v · 18 

DOBRA groeernia na sprzedaż z po- 

wodu wyjazdu do Europy. Adres w 

adm. Dziennika Chicagoskiego. i3 

NA PRZEDAż 3 piętrowy dom i lota 

dużym składem frontowym. Dobry 
na jakikolwiek interes. Anna Klika, 
2241 W. 19ta ul. 12 

NA SPRZEDAŻ Interes mleczarski, 
— sprzedaje się tylko w domu —I 

jedna kobieta może prowadzić inte- 
res. 1654 W. 18th pl. 12 

Własność (property) na sprzedaż. —j 
1636 Julian ul. Gotówki $3000, resz- 
ta na 6 procent., 13' 

EXTRA 
Na sprzedaż dom 4 pokojowy 1 3 lo- | 
ty. z powodu Interesu, sprzedam ta- 

nio. Kto pierwszy ten lepszy. 957 N. 

Western ave. 13 

MŁODE małżeństwo musi sprzedać 
piękne nowe meble. $40 maszyna do 

szycia $9. $150 garnitur parlor. $36. 

$40 duże dywany $18. Koronkowe fi- 

ranki $1. $35 szezlag (couch) $15. 
Mosiężne łóżka,' jadalny stół, krzesła 
łtd. 1214 N. Robey ul., blisko Divi- 

sion. 13 

DOBRY rogowy salon na sprzedaż. —] 
Adres wadm. Dziennika Chicagoskie- 
go. , 

13, 
1 

NOWE i aieco znoszone krawcowa- 
ne ubrania i palta wartości $40 da 

$50 i wyżej. S. Gordon. 1415 S. 
Halsted ul. Xxx 

Pieniądze na Realność 
My dałb^* »»m pożyózkn Da drugi morgeai 
1300 do klO.OOO » wasze Chioacroskle ulepszone 
nropert* po procent. Możecie spłacać w ml*· 
«licznych ratach. Pieniądze otrzymacie w kr* 
t.Uim czasie. Przyjemna usłutra. 

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

PeUj 909 - TELEFON MAIN 484S 

Na sprzedaż w parafii św, Jadwigi, 
Tanio (Bargain) 80 stopowe lott* przj 

Hamburg ulicy, blisko Hoyne Ave. 
$850 jedna. 

EDMUND S. GRAF 
1683 MILWAUKEE AVE. 

FARMY - FARMY 
80 akrów - Michigan -budynki, po $1400 
60 akrów 900 

60 akrów 900 
80 akrów 1200 

Mata zadatkowa wpłata, renet* do 
woli kapującego 

FOCHTMAN Sc CO., 
2020 Madison st., — Chicago, III. 

§TATKI domowe na sprzedaż. 2114 
Hamburg ul. 12 

NA SPRZEDAŻ fortepian, masywny, 
3 kawałkowy garnitur, parlorowy, 
meble z jadalni, kuchni, sypialni 1 

biblioteki. Kompletne 4 pokojowe 
pomieszkania $75. 1319 N. Rock- 

well ul. blisko Division. 13 

SPRZEDAM moje meble z 6eio poko- 
jowego mieszkania tanio. Wszystkie, 
albo na sztuki. Ni* handlarz»». 2618 

Division ul.. 2gie piętro. Zgłosić eię po 
4 tej. 13 

NA SPRZEDAŻ tanio jeżeli wzięta 
zaraz, akrowa lota na Cornelia ave. 

blisko 49th ave. H. Kerber. 810 S. 

Lyman ave., Oak Park. 111. 15 
III III m 

Przyjdiclf» po dom ktrtrvm całe ży- 
cie cieszyć się będziecie. 908 N. Ash- 
land ave. XXX 

SPRZEDAM przy Lincoln 1 Augusta 
ul., 2 piętrowy murowany budynek z 

basementem. 4 po 4 mieszkania, du- 

beltowe sypialnie, gaz,' ustępy wew- 

nątrz. Cena $6200. J. Raciborski. 
—· 

1137 N. Ashland ąve. 12 

JADWIGOWO przy Qreenwich ul. — 

murowany budynek, strych i base— 

méat, 3 po 4 pomieszkania, gaz, u- 

stępy wewnątrz. Rentu $456. Cena 

$4200. J. Raciborski, 1137 N. Ash- 

land ave. 12 


